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Liberecká výšina opět žije

Do zlaté éry přelomu 19. a 20. století, kdy vznikala díla a stavby, z nichž mnoho regionů těží
dodnes, se vrátila Liberecká výšina. V sobotu 2. února 2013 byla po náročné rekonstrukci
znovu otevřena.

Věřili jsme...

Své rodiče viděla Marta
Kottová naposledy, když
byla spolu s nimi v roce 1944
odvlečena z Terezína.

Pavel Chmelík
Liberecká
v ýšina
v nedávné minulosti chátrala
a od poloviny 90. let byla uzavřena. Unikátní objekt v lese
nad Libercem byl takřka na
spadnutí. Zachránit se ho
podařilo na poslední chvíli.
Majitelem se před časem
stalo družstvo PLP Invest
a za pomoci evropské dotace
ve výši 32 milionů korun jej
během dvou let opravilo.
Celková výše investic do
rekonstrukce byla 63 milionů, druhou polovinu nákladů
investovalo samo družstvo.
Jeho předseda Petr Patrman spolu s dalšími hosty
v sobotu 2. února Libereckou
výšinu znovu otevřel.
Lidé se tak mohli na začátku února přenést do doby
majitele liberecké textilky
Heinricha von Liebieg, který
Libereckou výšinu v letech
1900 až 1901 nechal vystavět jako malý hrad. Přesně
tak, jak ji si ji vysnil. Stavbu
projektoval architekt Josef
Schmitz. Jednalo se o napodobeninu středověkého
hrádku, dokonce na stavbu
byly dovezeny použité
kameny obrostlé mechem.
Součástí objektu byla i restaurace.
V 60. letech proběhla rekonstrukce, která zničila historický
ráz budovy. Věž zůstala naštěstí
nezměněná. Restaurace sloužila
do začátku 90. let. Od té doby
byl objekt opuštěný a chátral.
Nejviditelnější změnou po současné rekonstrukci (oproti stavu
z posledních desetiletí) je obnovený
vodní příkop s dřevěným mostem.
Opravená je 25 metrů vysoká vyhlídka i restaurace, vznikly také hostinské
pokoje. Výletní restaurace s vyhlídko-

„Věřili jsme, že Němci válku prohrají. To nám pomáhalo přežít,“ říká
Marta Kottová, která dnes přednáší
dětem ve školách, co jako dospívající dívka prožila během II. světové
války.

Čtěte na straně 9

je nejlepší
Skokanka na trampolínách
Zita Frydrychová zvítězila
v anketě Nejúspěšnější
sportovec Liberecka 2012.

Liberecká výšina má
pro Liberec velký význam.
Jednak se podařilo zachránit unikátní památku, bylo
zpřístupněno úžasné výletní
místo a pak nám připomíná,
že některé soukromé společnosti, které v regionu podnikají, umí kraji a jeho obyvatevou věží připomíná
lům také vracet.
podobné objekty ze stejné doby, jaké
Slavnostní znovuotevření
najdeme například v karlovarských výšiny si nenechaly ujít stovky lidí,
lázeňských lesích (Aberg či Goethova z nichž byla celá řada pamětníků
vyhlídka).
doby, kdy byla ještě v provozu.

Vyhlášení okresního kola sportovní ankety se konalo v pondělí
28. ledna v Kongresovém centru
Babylon v Liberci.strana 16
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Vážení čtenáři,
před pár dny zástupci Židovské obce, Českého
svazu bojovníků za svobodu, Junáka, armády, Libereckého kraje a dalších organizací uctili na liberecké
radnici u příležitosti Dne památky obětí holocaustu
a předcházení zločinů proti lidskosti památku těch, kteří hrůzy druhé světové války nepřežili. „Ze šesti milionů obětí holocaustu bylo milion a půl dětí.
To je stejné množství, jako jich nyní žije v České republice. Představte si, že
bychom žádné děti u nás neměli,“ zdůraznil při této příležitosti publicista
Stanislav Motl. „Na tyto nevinné děti, které hrůzy holocaustu nepřežily,
nesmíme nikdy zapomenout. Je to naše povinnost,“ doplnil novinář, který
zasvětil celý svůj život pátrání po válečných zločincích.
Proto jsem se rozhodla své dnešní úvodní slovo zaměřit trochu netradičně na téma, které se nedotýká přímo Liberce, ale které má i pro Liberec
a nás, jeho obyvatele, také svůj silný význam. Není to tak dlouho, co vznikla
iniciativa za udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi Wintonovi. Je mi
milé, že za touto snahou ocenit výjimečného člověka stojí studenti, a že
neváhají pro ni obětovat mnoho ze svého volného času, aby ji zajistili
podporu. Do dnešních dnů mají na petičních arších přes šest tisíc podpisů
a další přibývají.
Příběh mladičkého Angličana Wintona, makléře, který v roce 1939
zachránil před útrapami nacistů 669 židovských dětí, je poměrně dobře
známý, mimo jiné také díky výjimečnému dokumentu Síla lidskosti režiséra
Matěje Mináče. Stejně tak sir Winton dodnes udivuje svou skromností,
když o svém hrdinském činu nikomu neřekl, a na veřejnost se informace
o něm dostaly vlastně čirou náhodou – důkaz o něm našla jeho manželka
na půdě jejich domu.
Statutární město Liberec se rozhodlo podpořit studentskou iniciativu
za udělení Nobelovy ceny míru siru Wintonovi. Na recepci radnice v její
historické budově je umístěn podpisový arch, na který se mohou podepsat
všichni ti, kdo souhlasí s nominací sira Wintona na Nobelovu cenu míru.
Zároveň jsem požádala pana gesčního náměstka, aby o této iniciativě
informoval také liberecké školy, zda svou aktivitou nechtějí podpořit snahu
svých studentských kolegů.
Pokud byste se o studentské iniciativě či o příběhu sira Nicholase Wintona chtěli dozvědět více, navštivte internetové stránky http://nicholas-winton.blogspot.cz. Pokud budete chtít iniciativu studentů podpořit a dát
tak najevo, že si vážíte nejen činu sira Wintona, ale také aktivity mladých
lidí, která dnes není zcela běžná, přijďte podepsat petiční arch.
Martina Rosenbergová
Děkuji Vám! 

Každý měsíc mají zájemci o schůzku s libereckou primátorkou
Martinou Rosenbergovou možnost navštívit ji v její kanceláři.
Pro každého má primátorka přichystáno zhruba čtvrt hodiny.
Aktuální termín je 26. února a 26. března mezi 14. a 16. hodinou.
V pondělí 25. února od 18.00 do 19.30 se uskuteční další otevřené
večerní setkání náměstka primátorky pro územní plánování,
dveře
sport a cestovní ruch Jiřího Rutkovského s veřejností. primátorky
Témata besedy najdete na www.liberec.cz
a
Setkání bude v místnosti č. 10 – pravý boční vchod historické radnice.
náměstka

hledáme...
Město Liberec hledá varhaníka pro svatební obřady
Jedná se o zástup (hraní 1x v měsíci v pátek a sobotu). Bližší informace
podá vedoucí oddělení matriky Ivana Jadrná, tel.: 485 243 724 (historická
radnice, přízemí, kancelář č. 7).
Zájemci se mohou hlásit osobně nebo písemně do 28. 2. 2013 na
adresu Statutárního města Liberec, personální oddělení, nám. Dr. E. Beneše
1/1, 460 59 Liberec 1 (historická radnice, 1. patro, kancelář č. 105).

Veřejné besedy k ÚP
Před veřejným projednáváním návrhu územního plánu
připravilo město Liberec pro občany čtrnáct veřejných
besed, na kterých budou seznamováni s návrhem územního
plánu města Liberec.
Redakce
Veřejné besedy se budou konat
postupně v různých částech města
od dubna do června 2013. Ještě předtím se uskuteční k tématu seminář
pro zastupitele Liberce, městského
obvodu Vratislavice nad Nisou a členy
výboru pro rozvoj a územní plánování.
V rámci informační kampaně předpokládá město vystavení návrhu
na webu www.liberec.cz, v budově
Nového magistrátu a v nákupní galerii
Plaza. Současně bude v Novém magistrátu zřízena informační kancelář,
která by měla zajišťovat informování
občanů v úředních hodinách.

Informace o projednávání návrhu
budou zveřejněny také na reklamních plochách v městské hromadné
dopravě. Důležité informace, včetně
oznámení o termínech a místech
konání veřejných besed, budou uvedeny v dalších číslech Libereckého
zpravodaje, na výlepových plochách
města, na webových stránkách
novyup.liberec.cz a stránkách města
www.liberec.cz.
Na besedy s veřejností naváže veřejné projednání návrhu dle stavebního
zákona, které se uskuteční 13. června
2013 v Domě kultury Liberec.

Týden s armádou
Zajímavosti ze života vojáků nabídne dětem i dospělým
letos poprvé v Liberci Týden s armádou. Akce se uskuteční
v březnu.
Zuzana Minstrová
Především školákům bude
adresována přehlídka vojenské techniky, výstroje a mnoha zajímavostí ze
života armády, která se pod názvem
Týden s armádou bude konat v Liberci ve dnech 11. až 17. března tohoto
roku. Akce se uskuteční v Liberci
poprvé a tento rok bude také připomínkou kulatého jubilea Armády
České republiky. Ta slaví 20 let od
svého založení.
Organizátoři Týdne s armádou
v čele s plukovníkem 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany

Radkem Černým navštívili primátorku města Martinu Rosenbergovou,
aby ji seznámili s programem akce
a požádali ji o záštitu.
Týden s armádou proběhne letos
pod sloganem „Všude tam, kde je nás
třeba“, a to dohromady jen v šesti
městech České republiky, vedle
Liberce ještě v Kyjově, Plzni, Litoměřicích, Karlových Varech a Táboře.
Program by měl zaujmout především
školáky a studenty, ale bude podle
organizátorů atraktivní i pro ostatní
věkové kategorie.

Hledáme liberecké rodáky či pamětníky událostí od
poválečného období až po současnost do připravovaného
projektu zaměřeného na historii Liberce. Pokud někoho
takového znáte nebo jím sami jste, kontaktujte prosím Janu
Mitrovou na e-mailu jana.mitrova@zivapamet-liberec.cz či
na telefonním čísle 775 036 986.

Více informací o projektu Živá paměť města
Liberec/Reichenberg najdete na webových stránkách
www.zivapamet-liberec.cz. Na této adrese
naleznete i pozvánky na aktuální akce
(besedy, diskuse či semináře), které v rámci
projektu pořádáme.
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Statutární město Liberec
oznamuje

Velkou slávu zažili na konci ledna dobrovolní hasiči v Karlinkách.
S primátorkou Liberce a hejtmanem Libereckého kraje pokřtili
nové vozidlo, které jim společně kraj s městem pořídily.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Zuzana Minstrová
automobil Iveco Daily
dostali hasiči už 14. prosince
a poprvé jej vyzkoušeli při
odčerpávání vody ze zatopeného rodinného domu v Karlinkách dva dny poté. V sobotu
26. ledna automobil za přítomnosti primátorky Martiny
Rosenbergové a hejtmana
Libereckého kraje Martina
Půty slavnostně pokřtili.
„Bez pomoci dobrovolných
hasičů by se Liberec neobešel. Mám
velkou radost z toho, že se nám
podařilo pořídit pro SDH Karlinky
nový automobil. Věřím, že bude
pro ně a pro všechny, kteří budou
jejich pomoc potřebovat, především
zárukou spolehlivosti, že je doveze
všude včas,“ řekla primátorka Martina
Rosenbergová.
Automobil umožní hasičům lépe
zasahovat při povodních a jiných
živelních katastrofách. Pořizovací
cena vozidla je 1 530 360 Kč, přičemž 900 000 Kč se podařilo získat
jako dotaci z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje. Zbývající peníze
doplatilo město Liberec. Spolu
s autem získala karlinská jednotka
také čtyřiadvacetimetrový nafukovací stan. Ten by měl sloužit jako
náhradní útočiště při případné evakuaci obyvatel.
„Je to dopravní automobil,
budeme jej používat pro dopravu na
soutěže a cvičení a pro lehčí zásahy.
Například pro přečerpávání vody
při rozlití potoků nebo pro odklízení škod. Jsme moc rádi, že jsme se
nového auta dočkali. Váží méně než
cisterna, je mnohem pohyblivější,
a přitom má ve svém vybavení lanový
naviják, ženijní nářadí nebo pákové
nůžky,“ uvedl velitel zásahové jednotky SDH Karlinky Michal Nováček.

liberecký zpravodaj

na prodej souboru pozemků

LETIŠTĚ LIBEREC
(celková výměra 592.484 m2)
Podmínky výběrového řízení najdete na úřední desce
města a na www.liberec.cz/úřední deska/nemovitosti
pod č. 1999
Karlinky jsou jediným libereckým
sborem dobrovolných hasičů, který
je předurčen pro civilní ochranu, tedy
na pomoc obyvatelům při přírodních
pohromách. Jejich čtyřicet let stará
avie málem dosloužila při katastrofálních srpnových povodních v roce
2010. Hned v prvních dnech odstraňování škod do motoru vnikla voda
a odešla převodovka.
V Liberci působí osm jednotek SDH
zřizovaných městem. Od roku 2006
získali dobrovolní hasiči celkem šest
nových cisteren značky Tatra. K tomu
mají dvě repasované cisterny LIAZ.
Jedna nová cisterna přišla zhruba na
5,5 milionů korun, dohromady jde
tedy o investici za více než 30 milionů.
Jednu cisternu zaplatilo celou město,
další cisterna byla hrazena z evropských dotací, na zbylé čtyři cisterny
přispěl svou dotací stát, na každou
zhruba dvěma miliony korun.
Co se týče této zásahové techniky,
jsou na tom liberečtí dobrovolní hasiči
docela dobře. Slabým místem v jejich
vybavení jsou dopravní automobily,
které slouží hlavně k přepravě posádky. „V obnově hasičských vozů chceme
pokračovat. Vše ale záleží na penězích.
Nyní hledáme vhodné dotační tituly,
jak na kraji, tak mezi evropskými
fondy, ze kterých bychom mohli pořídit další automobily,“ slíbila primátorka Martina Rosenbergová.

Termín odevzdání přihlášek je 6. 3. 2013 do 13.00 hod.
Kontaktní osoba: Ivana Roncová, tel.: 485 243 312
e-mail: roncova.ivana@magistrat.liberec.cz

Statutární město Liberec prodává
transparentní formou výběrového řízení
prostřednictvím realitních kanceláří na
základě zprostředkovatelské smlouvy:
Velkou secesní vilu z počátku 20. st., Masarykova č. p. 625, Liberec 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Velkou secesní vilu z počátku 20. st., F. L. Věka, č. p. 318 Liberec 14
•
•
•
•
•
•

Liberecká Mateřinka 2013
Vybrané soubory z oblastní přehlídky postupují do celostátní
přehlídky v Nymburce.
Hlavním pořadatelem projektu je mateřská škola KORÁLEK,
Liberec, Aloisina výšina 645/5 ve spolupráci s Libereckým
krajem, Základní uměleckou školou v Liberci, Frýdlantské
ulici a Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou
v Liberci, Jeronýmově ulici.

V sobotu 16. března od 13.00 hodin
Základní umělecká škola, Frýdlantská ulice

stav. pozemek p. č. 2814, k. ú. Liberec
o výměře 890 m2
3 garáže o velikosti 24 m2, 23 m2 a 24 m2
včetně pozemků
zahrada – pozemky p. č. 2813/1 a 2813/2,
k. ú. Liberec o výměře 1 526 m2
3 nadzemní podlaží a podkroví, postavena
v r. 1900
rozsáhlá modernizace budovy v roce 1971, do roku 1990 ředitelství LVT
napojení na sítě včetně metropolitní optické sítě města, dobře udržovaná
mimořádné místo i estetická hodnota objektu
cena: 16 506 000 Kč

stavební pozemek p. č. 1242/1, k. ú.
Ruprechtice o výměře 246 m2
zahrada – pozemky p. č. 1242/2 a 1242/2,
k. ú. Ruprechtice o cel. výměře 1 388 m2
2 nadzemní podlaží a podkroví,
postavena v roce 1912
nyní užívána jako mateřská škola
napojení na veškeré sítě, technický stav
odpovídá stáří a průměrné údržbě
cena: 9 311 000 Kč

Uzávěrka VŘ na obě nemovitosti je 7. 3. do 10.30 hod.
Podklady k výběrovým řízením, vč. přihlášek, jsou k dispozici na odboru ekonomiky
a majetku města, oddělení majetkové evidence a dispozic, Jablonecká 21, Liberec 5.
Tel. 485 243 315 pí. Hozáková, 485 243 312 pí. Roncová a v realitních kancelářích.
Realitní kanceláře, s nimiž může být uzavřena zprostředkovatelská smlouva musí
splňovat následující kritéria:
•
RK musí být na trhu s nemovitostmi v ČR min. 3 roky
•
RK musí mít kancelář, pobočku v Liberci
•
RK musí mít vlastní webovou stránku a inzerovat na komerčních stránkách

www.LIBEREC.cz
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Univerzita slaví šedesátiny

Město Liberec bude spolupracovat s Technickou univerzitou Liberec na oslavách 60. výročí od založení školy. Domluvilo
se na tom vedení města s prorektorkou Soňou Jandovou.
Zuzana Minstrová
Univerzita chystá na celý
fakulty a také významné
rok řadu akcí. Jejich vyvrcholením
úspěchy školy,“ doplnil.
se stane na konci října udělování
Prorek torku Soňu
čestných doktorátů, a to dokonce
Jandovou zájem vedení
města potěšil. „Univerzii jedné osobnosti ze zahraničí.
Město Liberec už před bezmáta plánuje k šedesátinám
la deseti lety podepsalo s TUL
uskutečnit každý měsíc
dohodu o spolupráci. „Chlubíme
jednu nebo dvě akce.
se všude, že jsme univerzitním
Budeme rádi, když se
městem. Rádi s oslavami šedesáti
oslav zúčastníte. Ostatně
let od založení školy pomůžetechnická univerzita má
me,“ poznamenala primátorka Prorektorka TUL Soňa Jandová s primátorkou Martinou město Liberec i ve svém
Martina Rosenbergová. Náměs- Rosenbergovou.
Foto Jan Král názvu,“ zdůraznila.
Univerzita byla zřízena
tek primátorky Jiří Rutkovský se
spolu s architektem Petrem Kinclem, bychom chtěli představit naši spolu- rozhodnutím vlády ze dne 27. února
který je předsedou Rady architektů práci například v oblasti cestovního 1953 jako Vysoká škola strojní (VŠS).
Statutárního města Liberce, zajímali ruchu,“ řekl Jiří Rutkovský. K tomu Do prvního ročníku tehdy nastoutaké o spolupráci s fakultou umění prorektorce nabídl možnost prezen- pilo 259 studentů. Škola začínala se
a architektury.
tace technické univerzity v Liberec- šesti katedrami, na kterých působi„Rádi se přípravy i přednášky na kém zpravodaji.
lo 19 pedagogů. Zaměřovala se na
téma architektura a urbanismus
„Kromě pozvánek na přednášky obory typické pro severní Čechy:
zúčastníme a představíme výsledky můžeme letos ve Zpravodaji postup- strojírenský, textilní, oděvní, sklářský
naší spolupráce s univerzitou. Také ně představit například jednotlivé a keramický průmysl. Roku 1960 byla

Jazyková školka

škola rozdělena na fakultu strojní
a textilní a stala se z ní Vysoká škola
strojní a textilní (VŠST). Postupem let
se škola rozrůstala o další katedry, až
1. ledna 1995 byla přejmenovaná na
Technickou univerzitu v Liberci.

Pohádkový zápis

Zápis na školní rok 2013/14 pořádá ve čtvrtek 14. března od 14 do 17 hod. Jarmila Šírlová, ZŠ Aloisina výšina
anglicko-česká školka v Pavlovicích. Děti s rodiči si mohou prohlédnout prostředí,
seznámit se s českými učitelkami i lektory Wattsenglish, podívat se, jak probíhá
výuka angličtiny i obvyklý český denní program. Bilingvní školka působí v Liberci
již sedmým rokem, dvojjazyčně vychovala více než 100 dětí, které svou angličtinu
zdokonalují v návazných programech na ZŠ Husova, Na Perštýně a dalších.
Inzerce

Zápis do anglicko-české
školky na rok 2013/14

Čtvrtek 14. března 14.00–17.00 hod.
kvaliﬁkovaní rodilí mluvčí
a kvaliﬁkovaní češ� pedagogové
výuka osvědčenou metodou Wa�senglish
s akreditací MŠMT
maximálně 8 dě� na pedagoga
návaznost anglič�ny na ZŠ
Mateřská škola –
Liberecká jazyková školka, o. p. s.
Jabloňová 445
Liberec 12
460 01
tel.:
485 107 864
773 926 773

blanka.ples�lova@english-kindergarten.eu
www.english-kindergarten.eu

Přijďte se k nám podívat!

V pátek 18. ledna 2013 se na ZŠ Aloisina výšina v Liberci konal, tak jako na
mnoha jiných základních školách, zápis do 1. tříd pro školní rok 2013–2014.
Na této škole se jeho přípravy ujali vedle učitelů i žáci z pátých a šestých
tříd v rámci akce „Hrátky aneb pojďte s námi do pohádky“. Předškoláci vedle
vlastního zápisového pohovoru navlékali pro Princezničku na bále šňůru perel,
s Jeníčkem z Perníkové chaloupky loupili perníček, skákali jako Žabí král, chodili
v holínkách Kocoura v botách, s Budulínkem si pohráli s hráškem… a to vše pod
odborným dohledem pohádkových bytostí – budoucích kamarádů.
Chtěli jsme ukázat, že naše škola je k dětem přívětivá, že zde vedle poctivé
práce a povinností má své nezastupitelné místo tvořivost, hra a zábava.

neseďte doma

únor 2013
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Mňága i Albrecht Ostašovský masopust
Proměny času symbolizují letošní 13. ročník mezinárodního
veletrhu cestovního ruchu EUROREGION TOUR 2013, který
se bude konat od 21. do 23. března 2013 v Eurocentru
v Jablonci nad Nisou. V sobotu 23. 3. jej zakončí koncert
skupin Mňága a Žďorp a Vypsaná fiXa.
Redakce
Veletrh již tradičně přináší
pestrý přehled turistické nabídky
krajů, regionů, měst a obcí, cestovních a dopravních kanceláří,
lázní a wellness, památek, center
volnočasových aktivit a dalších
subjektů z oblasti cestovního
ruchu.
Z vystavovatelů jmenujme např.
Královehradecký kraj, Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy,
památník Lidice či německý region
Neisseland. Těšit se můžete i na
odborný doprovodný program, který
bude zaměřen na využití památek
v cestovním ruchu, zážitkovou turistiku a technické památky. Víte, kde
najdete technotrasu a co to vůbec
je? Jak se stavěl Ještěd? Co je 13. komnata? Přijďte na veletrh a dozvíte se
více, přednášející Jiří Křížek, Richard
Žabka či Petr Weiss vám to prozradí.
Na veletrh se svou družinou dorazí

také Albrecht z Valdštejna.
Návštěvníky čeká bohatý kulturní program, odborné přednášky,
ochutnávky, řemeslníci a prodejci
regionálních produktů, zábava pro
děti i dospělé, filmový festival, výstava papírových modelů, historických
kostýmů a fotografií.
Lákadlem bude jistě koncert
skupin Mňága a Žďorp a Vypsaná
fiXa, který se uskuteční v sobotu 23.
března v Eurocentru v Jablonci nad
Nisou.
Otvírací doba veletrhu je ve
čtvrtek a pátek od 10.00 do 18.00
a v sobotu od 9.00 do 12.00.

aktuální zprávy z města

www.LIBEREC.cz
pozvánky na zajímavé akce

26.2. IVAN HLAS TRIO
19:30

ÚTERÝ

Populární český písničkář a hudebník, který
mimo jiné připravoval písně k filmu Šakalí
léta, má na kontě mnoho hitů jako je Aranka
umí hula hop, Karlín, Na kolena, Malagelo
a další.

Vstupné: 170 Kč v předprodeji | 200 Kč na místě

27.3. JIŘÍ SCHMITZER
STŘEDA

Spolek přátel Ostašova
V průvodu o masopustní
neděli prý nechyběly různé postavy
a zoomorfní masky – Smrt a Čerti,
Bakus zvaný také Masopust,
Bába s nůší, Ras, Kobyla
a další. V Liberci býval také
často účastníkem průvodu
lišácký Reiner („Čistič“),
který doslova vymetl trouby
a spižírny spoluobčanů
a tak získal tučné pokrmy
pro závěrečné pohoštění
masek v hospodě, alespoň
tak žije masopust ve vzpomínkách starousedlíků.
Hlavní masopustní
zábava začínala o masopustní neděli. Po bohatém obědě
se chystalo k muzice, někdy se ale
tancovalo i přímo na návsi, pivo teklo
proudem a muzika se měla co ohánět
až do rána. O masopustním pondělí
se v zábavě a tanci pokračovalo, vyvrcholením oslav pak bylo úterý. Toho
dne procházely venkovem průvody
maškar. Masopust vnášel radost do
šedivých únorových dnů a stmeloval
lidská srdce.
Členové Spolku přátel Ostašova se
těmto radovánkám přiblížili především tradičními maskami, scénkami
a zpíváním vinšů. Muzikanti hrají

22.5. JAN BUDAŘ &
19:30
ELIŠČIN BAND

Doprovod:
Jaroslav "Olin" Nejezchleba - violoncello
Norbi Kovács - kytara, zpěv.

19:30

Oživování tradic a místních zvyklostí si vzali za své
členové Spolku přátel Ostašova. V loňském roce připravili
Ostašovské poutní slavnosti a uspořádali Ostašovský
masopust. Ten měl velký úspěch a oživil tak starou tradici.

Vystoupení známého herce, zpěváka,
textaře i skladatele. Jiří Schmitzer
vydal již čtyři sólová alba, skládal
hudbu k několika filmům i pro Národní
divadlo a jeho koncerty jsou vždy plné
originálního humoru a improvizace.
Vstupné: 200 Kč v předprodeji | 230 Kč na místě

STŘEDA

Jan Budař, čtyřnásobný držitel Českého lva, v pro
někoho možná málo známé roli hudebníka. Budař
je za mikrofonem zpěvákem i bavičem, navíc ho
doprovází vynikající Eliščin Band.

Eliščin Band:
Jan Budař – (klavír, kytara, zpěv)
Roman Jedlička – (kytara)
Adam Koller – (bicí)
Tomáš Hanzlíček - (el. basa)
Petra Malíšková - (cello)
Vstupné: 250 Kč v předprodeji | 280 Kč na místě

DIVÍ MUŽI
NA ZEMI
I MIMO NI
Prodej vstupenek v síti www.evstupenka.cz.

www.vratislavice101010.cz

k tanci i pochodu. Nechybí slavnostní zahájení masopustu, kdy maska
Laufra žádá o povolení k zábavě
místního správce a také závěrečná poprava
kobyly s jejím
následným oživením a bujarou
veselicí. Během
Ostašovského
masopustu je ve
stáncích nabízeno občerstvení
v podobě zabijačky, domácích
koláčů, svařeného vína, kávy i něčeho ostřejšího na
zahřátí.
Pokud chcete navštívit Ostašovský masopust, přijďte 23. února
2013 ve 12.00 hodin ke kostelu sv.
Vojtěcha v Ostašově (MHD linka
č. 16 zastávka U Školy), kde proběhne
slavnostní zahájení. Trasu průvodu
a bližší informace najdete na stránkách Spolku přátel Ostašova.

www.ostasov.eu

LEVNĚ S RODINOU
PO celém kraji
Městské informační centrum
Liberec ve spolupráci s Českými drahami připravilo speciální akci pro své klienty.

SKUPINOVÁ VÍKENDOVÁ
JÍZDENKA REGION
• platí až pro 5 osob
(max. 2 dospělí a až 3 děti)
• opravňuje k neomezenému cestování vlaky ČD po
celém libereckém regionu
• platí v sobotu, neděli a ve
státní svátky (pouze 1 den)
• poukázku je nutné vyměnit
za skupinovou víkendovou
jízdenku region na pokladnách ČD nebo ve vlaku

za

160 Kč

Více informací poskytne
Městské informační centrum v Liberci.
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Rada města 8. 1. 2013

Nový ředitel ZŠ Ještědská
Rada města jmenovala nového
ředitele Základní školy Ještědská
v Liberci. Konkurzní komise se hlasováním usnesla, že nejvhodnějším
kandidátem ze sedmi přihlášených
uchazečů je Mgr. Lukáš Houda. Ve
funkci nahradí bývalou ředitelku
Andreu Gardoňovou, která vloni
v říjnu rezignovala.

Pro vyšší bezpečnost
Vzhledem ke každoročnímu nárůstu kriminality na území města
Liberce schválila rada města Program prevence kriminality na rok
2013, který by měl pomoci zvýšit
bezpečnost ve městě. Program,
vypracovaný Městskou policií Liberec za spolupráce Policie ČR
a dalších subjektů, schvalovalo
také městské zastupitelstvo.

Z rady architektů
S tématy a výsledky jednání rady
architektů se seznámili městští
radní. Pětičlenná rada architektů
města Liberce vznikla vloni v březnu a dosud se uskutečnilo osm
jednání. Její členové řešili jak investiční záměry města, tak i soukromé
investiční záměry, o jejichž projednání si investoři sami požádali. Na
podnět rady architektů se zpracovává například studentská práce na
Fakultě umění a architektury TUL,
která se zabývá oblastí dolního
centra města naproti krajskému
úřadu (od bývalých Montážních
závodů po Babylon) s možným rozvojovým potenciálem.



Rada města 23. 1. 2013

Příspěvek pro Naději
Město Liberec pomůže zmírnit nepříznivou finanční situaci
nízkoprahového denního centra,
které třetím rokem provozuje ve
Valdštejnské ulici občanské sdružení Naděje. Rada rozhodla o jednorázové finanční injekci 150 tisíc
korun. Příspěvek by měl pokrýt
náklady na provoz centra alespoň
na měsíc. Středisku chybějí peníze
pro letošní rok a reálně hrozí jeho
uzavření a propuštění zaměstnanců. O útočiště by tak rázem přišly
uprostřed zimy desítky lidí bez domova.

Příspěvek na babyboxy
Příspěvkem 10 tisíc Kč město Liberec podpoří babyboxy v České
republice. Peníze využije občanské
sdružení Babybox pro odložené
děti – STATIM na zřizování nových
a servis starých babyboxů.

Peníze pro fondy

zprávy z rady a zastupitelstva

Rovných 15 milionů korun vyčlenili liberečtí zastupitelé na
lednovém zasedání pro účelové fondy města na letošní rok.
Jan Král
Zastupitelstvo města rozhodlo o rozdělení těchto peněz ve
stejných částkách pro jednotlivé
fondy jako v loňském roce, s výjimkou fondu rozvoje bydlení. Zbytek
částky, více jak tři a půl milionu korun,
zůstane v rezervě, jejíž rozdělení je
v pravomoci zastupitelstva. Peníze
z rezervy mohou posílit účelové
fondy SML v průběhu letošního roku.
Město Liberec rozdělí finanční
prostředky ze svého schváleného
rozpočtu následujícím způsobem:
Sportovní fond 7 910 700 Kč, Kultur-

ní fond 1 030 500 Kč, Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání 1 030 500
Kč, Fond zdraví 465 599 Kč, Fond
prevence 458 000 Kč, Ekofond
400 750 Kč a Fond pro partnerskou
spolupráci 57 250 Kč. Městský fond
rozvoje bydlení bude bez přídělu. Ve
zmíněné rezervě na fondy zůstane
3 646 701 Kč.
Výzvy k předkládání žádostí
o dotace z fondů vypisuje město
v průběhu celého roku. Aktuálně
budou vždy zveřejněné na webových
stránkách města www.liberec.cz.

Město zažádá o vrácení svých
historických nemovitostí
Liberec zažádá o navrácení pozemků i několika budov,
které pozbyl po II. světové válce, zpět do svého vlastnictví.
Zuzana Minstrová

Všechny nemovitosti jsou nyní
ve vlastnictví státu. O návrat několika pozemků i budov v Ruprechticích
bude město žádat organizaci Armádní Servisní. Historický majetek města
byl ve vlastnictví Liberce do 31. 12.
1949. Liberečtí zastupitelé odsouhlasili také žádost o vrácení dalších
pozemků ve Františkově. K tomu podpořili navrácení historického majetku
města v Pilínkově, Horním Růžodole
a Horní Suché. Také tyto pozemky
vlastnil Liberec do 31. 12. 1949, nyní
jsou majetkem Pozemkového fondu
České republiky.
Žádosti o navrácení majetku
se objevily na programu jednání

zastupitelů nyní především proto,
že novelizovaný zákon z roku 2012
určuje nejzazší lhůtu pro žádosti na
31. března 2013. Po tomto datu by už
nárok města na historické nemovitosti
zanikl.
O tom, zda stát vrátí Liberci všechny jeho historické majetky, rozhodne vláda v létě. Jak uvedl na jednání
zastupitelů náměstek primátorky
pro ekonomiku Jiří Šolc, je možné, že
třeba právě nemovitosti, které užívá
armáda, si stát ve svém vlastnictví
ponechá. Nebo je může vrátit Liberci
s pevně stanovenými podmínkami,
vymezujícími jejich užívání.
www.liberec.cz/zastupitelstvo

krátce ze zastupitelstva
Majetkoprávní operace. Prodej několika pozemků, které dosud
byly ve vlastnictví města, jedná se
například o pozemky pod garážemi.
Předkupní právo k pronajatým
nemovitostem – Mediační agentura
ČR, s. r. o. Zastupitelé jednali o zřízení předkupního práva u pozemků
v Rochlici pro Mediační agenturu ČR.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o revolvingovém úvěru reg. č.
077/2012. Protože SML do potřebného termínu neobdrželo od
ministerstva financí souhlas se
zřízením zástavního práva na objekt Tipsport arény, jak to stálo ve
smlouvě s bankou o revolvingovém

úvěru, bude smlouva upravena dodatkem tak, že nebude zástava podmiňována konkrétním termínem.
Aktualizace
indikativního
seznamu a finančního plánu IPRM
Liberec – zóna „Lidové sady“. Zastupitelé jednali o aktualizaci indikativního seznamu projektů IPRM
Liberec – zóna „Lidové sady“ poté,
co byl ze seznamu vyjmut projekt
„Revitalizace areálu LVT“.
Pověřeným delegátem na
řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec a.s. byl
vybrán člen Rady města Liberec
Petr Černý.
www.liberec.cz/zastupitelstvo

zprávy z rady
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Nemovitosti přes realitky
Kupce pro dvě meziválečné vily,
bývalé sídlo ředitelství LVT na Masarykově ulici a bývalou MŠ na ulici F. L. Věka v Ruprechticích, bude
město hledat prostřednictvím realitních kanceláří. Provize budou
činit 2 % z dosažené ceny. Radní
tuto formu prodeje schválili poté,
co předchozí elektronická aukce
(vila na Masarykově ulici) a výběrové řízení (vila na ulici F. L. Věka)
nepřilákaly žádného zájemce.

III. výzva IPRM
Radní odsouhlasili vyhlášení III.
výzvy pro předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec –
Atraktivní a kvalitní život v Liberci.
Smyslem výzvy je zajistit dostatek
kvalitních projektů, které doplní
stávající indikativní seznam a které
pomohou naplnit aktivity, indikátory a finanční plán IPRM. Výzva
není nijak omezena. Všichni zájemci
mohou přinést vyplněný formulář
a další potřebné dokumenty do 8.
března 2013 na podatelnu Magistrátu města Liberce.

Přechod v Ještědské
Město připravuje projekt přechodu v Ještědské ulici. Přechod se signalizací by měl vzniknout blízko místa, kde se sbíhá ulice Ještědská s ulicí
Hraběcí v Horním Hanychově.

Opravy v Kostelní ulici
Projekt naváže na loňskou I.
etapu a zahrnuje opravu druhé
části Kostelní ulice (podél kostela
a zdravotnické školy), kde se vymění inženýrské sítě. Kanalizace
a vodovod jsou téměř sto let staré
a v havarijním stavu, na hranici životnosti je i plynovod. Současně se
prostor kolem kostela sv. Antonína
Velikého dočká architektonických
úprav, které přinesou dopravní
zklidnění. Místo parkoviště vyroste
od kostela směrem k Sokolovskému náměstí alej stromů.

Obrazy zůstanou
Reprezentační prostory historické radnice budou nadále zdobit
umělecká díla z Oblastní galerie
v Liberci. Radní schválili prodloužení bezplatné zápůjčky. Jedná se
o obrazy v zasedacích místnostech
č. 202 a č. 210, které jsou od galerie zapůjčené k výzdobě od roku
2004. Mezi nejcennější dílo patří
obraz Zámek Lemberk od Antonína Mánesa z roku 1818 nebo malby zámků Frýdlant a Grabštejn od
Karla Postla z roku 1815.
www.liberec.cz/rada

rozvoj města
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ZAPOJTE SE AKTIVNĚ DO ROZVOJE LIBERCE!
Lednové zastupitelstvo města dalo
zelenou Aktualizaci Strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014–2020, na kterou
bude navazovat tvorba Akčního plánu rozvoje
sestaveného z konkrétních projektů na zlepšení
kvality života ve městě. Pokud vše půjde dobře,
Aktualizace by mohla být schválena v prosinci
letošního roku a Akční plán příští rok.
Významnou součástí obou plánů bude
maximální zapojení veřejnosti. Z toho důvodu
budou organizovány veřejná setkání s občany,
s podnikatelskými subjekty i neziskovými
a veřejně prospěšnými společnostmi.

stránkách města (http://kuc.cz/2w7cyq).
Náměty lze rovněž posílat na e-mailovou adresu aktualizace.strategie.rozvoje@magistrat.liberec.cz
Všechny náměty budou zařazeny
do databáze námětů, vybrané náměty
doporučené Komisí pro rozvoj a strategické plánování budou dopracovány
do projektových záměrů a předloženy
k další fázi – založení a schválení projektu do Akčního plánu.
Na březen až květen připravujeme
i podrobnější anonymní průzkum, kde se
budou moci občané vyjádřit podrobněji
k problémům běžného života ve městě,
a to v různých oblastech: doprava, volný
čas, kultura, hospodaření města, rozvoj
města apod. Žádoucí je i přítomnost
občanů na veřejných setkáních, kde
rovněž mohou přednést návrhy na zlepšení situace ve městě.

Po celou dobu procesu bude
možné podávat náměty týkající
se konkrétního problému včetně
návrhu jeho řešení.
Občané mohou své návrhy podávat prostřednictvím formuláře „Námět na zlepšení kvality života ve městě“, který bude pravidelnou
součástí Libereckého zpravodaje, rovněž bude
k dispozici na recepci radnice a nového magistrátu. Vyplněné formuláře bude možné vhodit
do sběrného boxu tamtéž. Formulář lze také
vyplnit a odeslat elektronicky na webových

V případě dotazů kontaktujte vedoucí projektu,
Ing. Pavlínu Prášilovou, tel.: 485 243 580,
e-mail: prasilova.pavlina@magistrat.liberec.cz

Primátorka města Liberec Bc. Martina Rosenbergová
si Vás dovoluje pozvat na

Informace týkající se Aktualizace
Strategie rozvoje města najdete na
webu www.liberec.cz/aktualizace-strategie/, pravidelné informace se budou
objevovat v Libereckém zpravodaji.

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC VYHLAŠUJE

KONFERENCI k IPRM
Liberec
Výzvu k podávání
žádostí o poskytnutí podpory

Atraktivní a kvalitní život v Liberci
Primátorka města Liberec Bc. Martina Rosenbergová
si Vás dovoluje pozvat na
6. března 2013, 15.00–17.30 hodin
Primátorka města Liberec Bc. Martina Rosenbergová
Clarion Grandhotel ZLATÝ LEV, Liberec
si Vás dovoluje pozvat na

KONFERENCI k IPRM Liberec
Atraktivní a kvalitní život v Liberci
KONFERENCI k IPRM Liberec
Těšíme se na Vás

Ing. Michal Vereščák
manažer IPRM

6.
března 2013,
15.00–17.30
hodin
Atraktivní
a kvalitní
život
v Liberci
Clarion Grandhotel ZLATÝ LEV, Liberec
6. března 2013, 15.00–17.30 hodin
Clarion Grandhotel ZLATÝ LEV, Liberec

Těšíme se na Vás

Ing. Michal Vereščák
manažer IPRM
Těšíme se na Vás

Ing. Michal Vereščák
manažer IPRM

Ukončení projektu Procesní a projektové
řízení na Statutárním městě Liberec
a jím zřizovaných či založených organizacích
Na efektivní řízení procesů a projektů byl
zaměřen projekt podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
V průběhu realizace projektu byly vytvořeny
základní materiály: dokumentace řízení kvality
na Magistrátu města Liberec, dokumentace
řízení kvality Městské policie Liberec, dokumentace řízení kvality Zoologické zahrady
Liberec, dokumentace řízení kvality Základní
školy Lesní, byla vypracována Metodika projektového řízení, vypracována Metodika procesního řízení a Strategie pro zřizované a zakládané
organizace Statutárního města Liberec.
Současně byli ve výše zmíněné problematice vyškoleni pracovníci magistrátu, městské

policie, zoologické zahrady a ZŠ Lesní. Zejména
pro oblast řízení lidských zdrojů byl aplikován
SW ATTIS použitý na měření výkonnosti organizace, procesní řízení organizace a motivaci
a hodnocení pracovníků.
Během realizace projektu došlo ke změně
organizační struktury Magistrátu města Liberec. Metodika projektového řízení byla schválena radou města a tento materiál tvoří základ
připravované směrnice města. Na činnosti prováděné v tomto projektu, zejména na analýzy
korporátního řízení navážou činnosti v projektu
Integrovaný systém řízení Statutárního města
Liberce a jeho zřizovaných a zakládaných organizací.
Alfons Rokoš

v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Liberec

Regenerace sídliště Rochlice

Identifikace výzvy:

Operační program: Integrovaný operační program, Prioritní osa: 5. Národní
podpora územního rozvoje, Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí
v problémových sídlištích, Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů
Číslo výzvy: 7
Celkový finanční objem dotace z ERDF pro tuto výzvu:
10 000 000 Kč
Výše podpory: 40 % celkových způsobilých výdajů projektu (z toho 85 %
z ERDF, 15 % státní rozpočet)
Příjem žádostí: do 28. 2. 2013
Oprávnění žadatelé: vlastníci bytových domů v zóně IPRM
Podpora je zaměřená na rekonstrukce a modernizace bytových domů – podrobné
vymezení viz Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence IOP 5.2
a výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro IOP 5.2 www.strukturalni-fondy.cz/
iop/5-2
Kompletní znění výzvy a další informace o IPRM Liberec – Regenerace sídliště
Rochlice naleznete na adrese: www.liberec.cz
Informace, osobní konzultace: Ing. Martin Čech, manažer IPRM

tel.: +420 485 243 575, e-mail: cech.martin@magistrat.liberec.cz

... když nechcete peníze

za reklamu jen vyhazovat
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Změny v provozu MHD
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou přistoupil na
základě podnětů cestujících, v rámci průběžného vyhodnocování
změn jízdního řádu platných od 10. prosince 2012,
k drobným úpravám jízdního řádu.

S účinností od 4. února 2013 došlo v městské hromadné
dopravě v Liberci k posunům časových poloh u některých
spojů. Tyto úpravy reagují z velké části na podněty cestujících.
Důležitou informací pro cestující je přesun stání linky č. 21
na terminálu ve Fügnerově ulici. Z provozních důvodů je
přesunuto odjezdové stání ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 5
(stanoviště u Infocentra).
•

praktické informace

únor 2013 

Linka č. 12 – Posun spoje Pavlovice Letná – Pekárny z 4.31 na 4.29
hod. Posun spoje Pavlovice Letná – Z. Ú. z 22.46 na 22.39 hod. a jeho
prodloužení na Broumovskou. Nový spoj z Broumovské přes Zelené
Údolí do Pavlovice Letná ve 23.06 hod., který ze Zeleného Údolí
navazuje na původní spoj.

Splatnost místních poplatků ze psů
a za komunální odpad na rok 2013
Dle platných obecně závazných vyhlášek je datum splatnosti místních poplatků ze psů
a za komunální odpad stanoveno na 31. března příslušného kalendářního roku. V roce
2013 tento den připadá na neděli, proto v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád, je datem splatnosti nejblíže následující pracovní den úterý 2. dubna 2013.

Informace k místním poplatkům
Občané
mohou
hlásit
změny
v poplatkové povinnosti nebo získat
informace o stavu svého osobního
účtu v přízemí budovy Nového
magistrátu u přepážek č. 22 a 23.
Platby místních poplatků provádějte
na účet č. 19–7963850237/0100 pod
přiděleným variabilním symbolem těmito
způsoby: prostřednictvím České pošty
s.p., bezhotovostním převodem z účtu,
hotově nebo platební kartou v pokladně
Magistrátu města Liberec v přízemí budovy
Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.
Úřední a pokladní hodiny:

•

Linka č. 13 – Posun spoje Kateřinky U. Š. – Doubí z 4.25 na 4.22 hod.

•

Linka č. 15 – Posun spoje Fügnerova – Harcov kostel z 8.20 na 8.22
hod. Posun spoje Fügnerova – Harcov kostel z 8.50 na 8.52 hod. Posun
spoje Harcov kostel – Fügnerova z 8.34 na 8.36 hod.

•

Linka č. 16 – Posun spoje Fügnerova – Hamrštejn z 13.20 na 13.25 hod.

•

Linka č. 20 – Posun spoje Fügnerova – Pilínkov z 14.28 na 14.30 hod.
a omezen jízdou pouze o prázdninách.
Spoj Pilínkov – Fügnerova ve 14.50 hod. jede nově pouze o prázdninách,
v ostatních dnech nahrazen spojem již ze Šimonovic ve 14.42 hod.
Posun spoje Pilínkov – Fügnerova z 18.55 na 19.15 hod.
Spoj Fügnerova – Pilínkov v 19.15 hod. prodloužen až do Šimonovic.
Spoj Šimonovice – Fügnerova v 19.40 hod. zrušen, nahrazen spojem
z Pilínkova v 19.35 hod.
Spoj Fügnerova – Šimonovice v 19.50 hod. zkrácen do Pilínkova.
Spoj Šimonovice – Fügnerova v 20.18 hod. zrušen, zkrácený pojede
z Pilínkova v 20.17 hod.
Posun spoje Fügnerova – Pilínkov z 20.45 hod. na 20.35 hod.
a prodloužení do Šimonovic.
Spoj Pilínkov – Fügnerova ve 21.04 hod. nahrazen spojem již ze
Šimonovic ve 20.59 hod.
Posun spoje Fügnerova – Pilínkov z 18.35 hod. na 18.45 hod.
Posun spoje Šimonovice – Fügnerova z 14.50 hod. na 14.58 hod.

•

•

•

Linka č. 21 – z provozních důvodů bude stání linky č. 21 ve Fügnerovy
přesunuto ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 5.
Linka č. 22 – přidán spoj Americká – Fügnerova v 19.06 hod. Spoj
bude provozován ve zkušebním režimu do 30. 6. 2013 a bude
vyhodnocována jeho využitelnost.

pondělí a středa 8–17 hod., úterý a čtvrtek
8–16 hod., pátek 8–14 hod., sobota 8–12
hod. (Každý poslední pátek v měsíci je
budova uzavřena – sanitární den.)

.
2

Další informace k poplatku viz Obecně
závazná vyhláška Statutárního města
Liberec č. 6/2010, o místním poplatku ze
psů, ve znění OZV č. 4/2011 na webových
stránkách města www.liberec.cz v odkazu
Město a samospráva – Vyhlášky a nařízení.

Správce místních poplatků, Odbor
ekonomiky a majetku Magistrátu města
Liberec, upozorňuje všechny držitele
psů – fyzické osoby s trvalým pobytem
a právnické osoby se sídlem na území města
Liberec, že ke dni 2. dubna 2013 je splatný
místní poplatek ze psů za rok 2013.
Roční sazba poplatku činí 600 Kč za
prvního psa, za druhého a každého dalšího
1 500 Kč. Pokud pobírá držitel psa některý
z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí
roční sazba 200 Kč za prvního psa, za
druhého a každého dalšího 300 Kč.
V případě, že již psa nemáte ve svém
držení nebo došlo k jiné změně ovlivňující
výši poplatku, je nutné tyto skutečnosti
ohlásit správci místních poplatků do 15
dnů ode dne, kdy nastaly. Vznikne-li nebo
zanikne poplatková povinnost během roku,
platí se místní poplatek ze psů v poměrné

a
n

Místní poplatek
za komunální odpad

Správce místních poplatků, Odbor
ekonomiky a majetku Magistrátu města
Liberec, upozorňuje všechny občany, kteří
mají na území města Liberec trvalý pobyt,
kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a cizince, kteří
mají na území města Liberec povolený
pobyt na dobu delší 90 dnů, že ke dni
2. dubna 2013 je splatný místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za rok 2013.

d

Všeobecné dotazy k místním poplatkům
je možno směrovat na telefonní čísla
485 243 226 (227; 246; 243) nebo e-mail:
odpady@magistrat.liberec.cz.

Místní poplatek ze psů

měsíční výši od 1. dne měsíce následujícího
po měsíci, kdy situace zakládající
poplatkovou povinnost vznikla, až do konce
měsíce, ve kterém nastal stav určující zánik
poplatkové povinnosti.

b
u

Výše poplatku se ani pro tento rok
nemění, zůstává na částce 492 Kč za osobu
a rok, tj. 41 Kč za měsíc.
Pro určení počtu zpoplatňovaných
měsíců v případě změn (narození, úmrtí,
změna pobytu) je rozhodný stav na
konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši
poplatku je občan povinen ohlásit správci
místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy
nastaly.
Další informace k poplatku viz Obecně
závazná vyhláška Statutárního města
Liberec č. 4/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na webových
stránkách města www.liberec.cz v odkazu
Město a samospráva – Vyhlášky a nařízení.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA vedoucího oddělení

silničního a dopravního na odboru dopravy
Tajemník Magistrátu města Liberec vyhlašuje podle zákona o úřednících výběrové
řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka
vedoucího oddělení silničního a dopravního na odboru dopravy.
Uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů do výběrového řízení je 11. března 2013.

Linka č. 25
Posun spoje Broumovská – Ruprechtice sídl. z 18.50 na 18.55 hod.
Posun spoje Broumovská – Ruprechtice sídl. z 18.38 na 18.40 hod.
Posun spoje Ruprechtice sídl. – Broumovská z 19.03 na 19.05 hod.
Posun spoje Ruprechtice sídl. – Broumovská z 19.15 na 19.20 hod.

•

Linka č. 52 – z provozních důvodů bude stání linky č. 52 ve Fügnerovy
přesunuto ze stanoviště č. 7 na stanoviště č. 5.

•

Linka č. 60 – Zaveden nový spoj Fügnerova – Šimonovice s odjezdem
ve 14.30 hod.

•

Linka č. 600 – Změna názvu zastávky z OC Géčko na NC Géčko.
Info: 485 344 180, dpmlj@dpmlj.cz

www.dpml.cz

Pracovní poměr je na dobu neurčitou,
platová třída 10.,nástup je možný v červnu 2013.
Vedoucím úředníkem se může stát fyzic. osoba, která je státním občanem ČR
(příp. i cizím stát. občanem a má v ČR trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k práv. úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další
předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.
Místem výkonu práce jsou budovy Magistrátu města Liberec a území správního
obvodu města Liberce.
Požadavky: vysokoškolské, příp. i vyšší odborné vzdělání v dopravním nebo
příbuzném technickém oboru (např. dopravní stavby); řídící schopnosti pro vedení
menšího pracovního kolektivu; znalost zák. norem, řidič. průk. sk. B; znalost
práce s PC (MS Office). Výhodou je získání ZOZ na úseku silniční a městské
dopravy nebo absolvování kurzu při správním rozhodování a dozorové činnosti při
provozování drah a drážní dopravy.  Bližší info: úřední deska SML, www.liberec.cz

lidé
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Věřili jsme, že Němci válku prohrají.
To nám pomáhalo přežít.
Své rodiče viděla Marta Kottová naposledy živé, když byla spolu s nimi v roce 1944 odvlečena z Terezína do
vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Lágry poznamenaly celé její dospívání. Do Terezína byla deportována v roce 1942 jako
dvanáctileté dítě. Z posledního tábora v Mährensdorfu, kde zpracovávala v továrně len, vyšla po osvobození v květnu
1945 v šestnácti letech. Rodiče skončili v plynové komoře. Peklo koncentračních táborů ale přežil ještě její o šest let
starší bratr Viktor, který jisté smrti unikl jen proto, že z posledního lágru utekl.
Zuzana Minstrová
Marta Kottová se narodila
22. února roku 1929 v Černovicích
u Tábora, ale vyrůstala v Praze, kam
se rodina přestěhovala, když jí byly
tři roky. Do Prahy se vrátila i po
skončení války a prožila zde většinu
svého života.
Před patnácti lety se usadila
v Liberci. Dodnes se účastní pamětních akcí a přednáší o tom, co jako
dospívající dívka prožila, dětem ve
školách. Současně je Marta Kottová předsedkyní Historické skupiny
Osvětim. Její činnost mezi nejmladší generací ocenil prezident Václav
Klaus 28. října 2008 medailí Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.
Pro dnešní děti je jistě druhá
světová válka obdobím velmi
vzdáleným. Jak se vám daří upoutat jejich pozornost?
Mám radost z toho, že školáky
téma holocaustu zajímá. Kladou
hodně otázek. Živé vyprávění člověka, který prošel koncentračními
tábory, je přece jenom pro ně přitažlivější, než když jim učitelé povídají
o válce to, co sami vyčetli z knížek.
Začínám třeba tím, jaká nám byla
pořád strašná zima. Nebo jak jsem
měla jako židovské dítě po obsazení
země Hitlerem zakázáno chodit do
školy. A že nejbolestivěji jsem vyřazení ze společnosti pocítila, když
jsem musela odevzdat svoji milova-

dívka nakreslila válečnou bitvu
s mnoha tanky s vysvětlením, že
válka je vůl. Jiní školáci namalovali třeba čerty nebo ďáblovu dílnu
jako ztělesnění zla.
Co odpovídáte dětem, když
se ptají, co bylo pro vás v koncentračních táborech největším
utrpením?
Vedle strachu to byl hlad. Ten
jsme měli pořád. V Terezíně nám
dávali čtvrt kilogramu chleba na
den, tři nebo čtyři brambory a nějakou šlichtu k tomu. Až v Osvětimi
jsme si uvědomili, že Terezín vlastně
byly lázně. V Osvětimi jsem chleba
za celou dobu, co jsem tam byla, ani
jednou neviděla. V Mährensdorfu
jsme dostávali 7 dkg chleba na den,
to je jeden tenký krajíc. Lidé by
dnes měli častěji myslet na to, jak
je dobře, že žijí v míru a relativním
dostatku. Kdyby si to více uvědomovali, pak by se i sami k sobě chovali
jinak.

nou foxteriérku Mikinu. A že jsem
nesměla chovat ani kanára. Dnes má
skoro každé dítě doma nějaké zvířátko, a tak se do příběhu rychle vžije.
Mnohé školáky inspiruje vaše
vyprávění o holocaustu k malo-

vání obrázků. A vy z nich občas
připravíte malou výstavu. Jaké
výjevy hlavně dnešní děti kreslí?
První obrázek mi děti namalovaly pod vlivem toho, co jim vyprávím, už před mnoha lety. Jako
dárek, jako poděkování. Jedna

Co vám pomáhalo přežít?
Pořád jsme si říkali, že musíme
přežít, abychom se dožili toho, až
Němci prohrají válku. Věřili jsme, že
ji nemohou vyhrát. V letech 1942 až
1945 bylo do koncentračních táborů
deportováno na 15 tisíc českých
dětí. Vrátilo se nás 89. Od té doby
říkám, že mám 88 sourozenců.

Galerie
U Rytíře

(boční vchod historické budovy radnice)
25. ledna až 29. března
ZAČAROVANÝ KRUH
PAVEL BAŇKA A OKRUH ATELIÉRU
FOTOGRAFIE FAKULTY UMĚNÍ
A DESIGNU, UJEP V ÚSTÍ NAD LABEM
Výstava v předsálí :
Petr Šimr – fotografie
Otevřeno: po–pá 10–17 hodin
WWW.LIDOVESADYLIBEREC.CZ
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Revitalizace Soukenného náměstí
Takzvané dolní centrum Liberce dostalo během posledních několika let novou tvář.
Přeměnu tohoto veřejného prostoru završila revitalizace Soukenného náměstí.
Jaký názor mají liberečtí zastupitelé na jeho současnou podobu?
Zastupitelský klub ODS
Soukenné náměstí – místo liberecké žuly šedivá s fleky.
ODS v čele s primátorem Kittnerem
připravovala v minulosti několik projektů,
jejichž cílem bylo oživení centra města.
Prvním byl návrat kašny s Neptunem před
radnici, dalším krokem byla přestavba
Soukenného náměstí. Realizaci dalších
(např. zpřístupnění koryta řeky Nisy v ul.
Na Rybníčku, tzv. Náplavka) ODS v novém
volebním období již, vzhledem ke svému
opozičnímu postavení, nemohla zrealizovat.
Revitalizace Soukenného nám.
měla dva hlavní cíle:
1. Vytvořit místo, kde by se mohli lidé
setkávat, kde by byl prostor pro pravidelné
i výroční trhy a kde by po rozšíření pěší
zóny vznikla klidová zóna jako přirozené
nástupiště pro oživení obchodní a pohostinské činnosti v Pražské ulici.
2. Použitím dlažby a dalších architek-

tonických prvků z proslulé liberecké žuly
a výsadbou typických libereckých dřevin
(např. rododendrony) udělat z náměstí
symbol města.
Realizaci mělo pod kontrolou již nové
vedení města bez účasti ODS. Nové vedení

provedlo několik změn v projektu: např.
nerealizace vodního prvku, nerealizace
tržnice před palácem Dunaj. Nejzásadnější
byla však změna v materiálu pro dlažbu.
Arch. Kousal (autorský dozor) pro mě
z nepochopitelných důvodů souhlasil se

záměnou liberecké žuly za nevzhlednou
šedivou žulu s výraznými černými skvrnami. Údajným důvodem byla nedostatečná
výrobní kapacita místní firmy Ligranit,
která libereckou žulu těží a zpracovává.
Ředitelka této společnosti však tento argument odmítla s poukazem na skutečnost,
že o přestavbě náměstí ví už dva roky
a Ligranit byl na dodávku připraven.
Ještě nepochopitelnější je pro mě fakt,
že tak zásadní změnu neprojednala rada
architektů (nove zřízená městem), i když
pan Kousal je jejím členem. Takže nyní
máme na náměstí na mnoho desítek let
místo kvalitní a barevné liberecké žuly, jednoho ze symbolů našeho města, šedivou,
flekatou a drolící se žulu z dovozu.
Přesto věřím, a to ukáže čas, že revitalizace přinese náměstí oživení a stejně jako
lavičky u Neptuna bude hojně využíváno
obyvateli a návštěvníky.

Tomáš Hampl, zastupitel ODS

Zastupitelský klub Změna pro Liberec

Zastupitelský klub Liberec občanům

Za 18 milionů by se daly postavit třeba čtyři rodinné domy, 20 dětských
hřišť, 3–4 větší školní hřiště nebo třeba nová
školka, pokud by je ovšem nestavělo město
Liberec.
Ale protože jsme v Liberci, máme za 18
milionů zrekonstruované Soukenné náměstí. 15 milionů zaplatilo město, 3 přidalo
obchodní centrum Forum.
Dovolte mi krátkou rekapitulaci. Zakázku
získala firma Syner na poslední chvíli před
změnou vedení města v r. 2010, když byly
ze soutěže vyřazeny firmy s výhodnější
nabídkou. Vítěze výběrového řízení vyhlásil
tehdejší primátor Kittner v době, kdy už bylo
jasné, že primátorem nezůstane.
Zakázku na rekonstrukci náměstí zrušil
hned po nástupu primátor Jan Korytář.
Jako důvod byl uveden katastrofální stav
městské kasy a také snaha řešit liberecká
náměstí koncepčněji i s ohledem na jiná,
často mnohem zanedbanější náměstí. Syner
se odvolal, antimonopolní úřad rozhodl
a město dostalo pokutu 130 tis. Kč.
Nové vedení pod primátorkou Rosenbergovou se neodvolalo, nevyužilo žádné možnosti obhájit svoje důvody a slíbilo zakázku
realizovat. Bylo také řečeno, že protože zde
Syner neumístí některé původně plánované
komponenty jako například vodní prvek

Na adresu výsledné podoby Soukenného náměstí se z řad občanů snesla
poměrně ostrá kritika. Vnímáme to velmi
vážně. Na vysvětlenou je dobré si uvědomit
několik faktů.
Současné vedení města, které je za
podobu náměstí kritizováno, bylo víceméně postaveno před hotovou věc. Záměr,
projektová dokumentace, zadání veřejné
zakázky, kácení stromů aj., to byly zásadní
přípravné kroky realizované předchozím
vedením města.
Další věcí, která celou záležitost zásadně ovlivnila, byly chybné kroky bývalého
primátora Jana Korytáře, který včas neinformoval vítěze veřejné soutěže o rozhodnutí
rady města rekonstrukci náměstí zastavit.
Díky tomu město v okamžitém obchodním
sporu „táhlo za kratší provaz“ a výsledkem byla pokuta od Úřadu pro ochranu
veřejné soutěže a nařízení celou zakázku
realizovat. Stejně tak tento jednostranný
krok příliš nepřispěl k možnosti dohody
s vítězem zakázky na úpravách, které by
zakázku zlevnili nebo změnili výslednou
podobu. Dle rozhodnutí Úřadu muselo
město rekonstruovat náměstí v původním
rozsahu zakázky a dle původního projektu.
V situaci roku 2011, s ohledem na
finanční možnosti města, se již mnoho

a stánky trhovců, bude rekonstrukce náměstí
stát ne plánovaných 17,1 milionů, ale ,,pouhých“ 14 mil. Kč. A jak to celé dopadlo? Přestože tu nejsou všechny původně plánované
prvky, cena přestavby náměstí neklesla, ale
naopak. Výsledná cena je 17,9 milionu Kč.
Jsme přece v Liberci.
Nad novou podobou náměstí už od
začátku někteří architekti, kunsthistorici
a urbanisté zdvihali obočí. Posuďte sami,
jestli změna náměstí za těch 18 milionů stála.
Na náměstí stále zůstal nepříliš vzhledný
kruhový stánek, protože se s jeho majitelem
nedokázalo město dohodnout, a podzemní
záchodky jsou stále zavřené. Přibylo trochu
zeleně, kterou někteří politici vzletně nazývají ,,biotopem Jizerských hor a Ještědského
hřbetu“, pár cestiček a nesmyslné množství
laviček, na kterých,myslím, moc lidí sedět
nebude, neboť není příjemné sedět 20 cm
od svého souseda.
Kdyby se na náměstí v původní podobě
umístilo o deset laviček víc, výsledek by se
příliš nelišil. Opravdu se 18 milionů nedalo
v Liberci využít lépe? Když město např. kvůli
zaplacení energií do škol nebo na základní
provoz divadla a zoo likviduje fondy na
opravy a investice do těchto zařízení? To ať

posoudí sami občané.

Zuzana Tachovská

věcí dělat nedalo. Byly vypuštěny doprovodné prvky, které by asi výslednou podobu
náměstí pozitivně ovlivnily, ale na které
prostě a jednoduše nebyly další peníze.
Bohužel, úspory jsou v této době až na
prvním místě. Pozitivním krokem byla
dohoda s dodavatelem na rozložení splátek
do dvou let s nízkým úrokem.
Za kontroverzní považujeme situaci
kolem mnohokrát zmiňovaných laviček,
které jako designově chráněný model rozhodně nebyly levné a které dodávala firma
spojená s architektem díla. Zároveň jsme
poněkud rozpačití nad samotným počtem
těchto laviček. Město zde ale nemohlo nic
dělat, jejich počet byl součástí původního projektu a tak nezbývá než čekat, zda
budou veřejností přijaty. Pokud ne, můžeme
je přesunout do jiných lokalit města.
Podoba náměstí tedy je, jaká je,
a začnou-li obyvatelé Liberce vnímat toto
náměstí jako svůj veřejný prostor ukáže
teprve čas. Ostatně předchozí podoba
náměstí se také veřejnému prostoru příliš
neblížila, obsahovala sice zelenou plochu
a letité stromy, nicméně bylo vše obehnáno
zídkou a plůtkem znemožňujícím vstup. Lze
říci, že v dané situaci se městu podařilo
dosáhnout maxima možného.

Robert Prade za LO

ring
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Klub nezávislých zastupitelů

Zastupitelský klub KSČM
Již před několika lety byl zastupitelstvu předložen projekt úprav Soukenného náměstí od autorů nově stavěného
komplexu „Forum“. Investor slíbil přidat
3 miliony korun na navrhované úpravy,
které v části k objektu „prodejny Dunaje“
předpokládaly i stánky drobných prodejců.
A v části k „Nise“ měla být parková úprava,
představující typickou faunu všech okresů
kraje, stromy a nízké keře dané oblasti.
Přesný osud dalších úprav a rozhodování odpovědných osob však je poněkud
nejasný. Závěrem roku proběhla kolaudace
tohoto prostoru, tato se však stala předmětem značných připomínek veřejnosti,
především k tomu, že nový stav je výrazně
jiný proti původnímu záměru a zvyklostem
v těchto místech. Kritice podléhá umístění
velkého množství laviček, které připomína-

jí letní kino, bez určité oddechové intimity
a variability. Předpokládáme, že prostor
bude ještě doladěn v jarním období,
eventuelně během roku. Zde by se, mimo
autorů, měli angažovat odborníci, krajináři
a odborníci na parkové úpravy.
Rozhodně by se daný stav neměl stát
předmětem nějakého politického klání
na úkor řešení situace. Tímto přístupem
však rozhodně nesnímáme zodpovědnost
z osob, které způsobily daný stav. Současně je nutné dbát na prevenci v těchto
místech městskou policií.
Klub zastupitelů za KSČM bude veškeré
připomínky průběžně sledovat a eventuelně žádat o nápravu, aby se tento prostor
stal opět vhodným místem odpočinku
nejen pro liberecké občany.

Klub zastupitelů za KSČM

Unie pro sport a zdraví
V poslední době došlo k mnoha sporům
ohledně nové podoby Soukenného náměstí.
Informace o veřejné zakázce jsou, předpokládám, v článku za vedení města. Pro větší
informovanost čtenářů jsem navíc připojil
něco z historie návrhů na řešení dopravy na
náměstí a svou osobní zkušenost s projektováním dopravy při rekonstrukci náměstí
a přilehlých ulic před cca 20 lety.
Řešení dopravy na náměstí: Soukenné náměstí bylo z malé plochy před
dnešním Dunajem z důvodů dopravních
demolic objektů ve 20. letech výrazně rozšířeno. Vytvořením plochy nového náměstí,
zhruba dnešní velikosti, byly výrazně zlepšeny do té doby velmi stísněné podmínky
pro tramvajovou a další dopravu. A snaha
využívat náměstí pro všechny druhy
dopravy a preference dopravy automobilů
pokračovala ve 40. letech a dále zejména
v 50. letech, kdy byla navrhována dnes již
těžko uvěřitelná dopravní řešení. Jedním
návrhem bylo například vedení průtahu
silnice I. třídy do Jablonce nad Nisou přes
Soukenné náměstí. Ale vývoj tímto směrem
nešel. Naopak, došlo k prosazení postupného omezování motorové dopravy a preferenci pěších. V posledních deseti letech také
začaly být zohledňovány i potřeby cyklistů.
Dnes je rozšířená pěší zóna na náměstí
a v jeho okolí standardem, ale kdysi patřila
k moderním řešením centra měst. Uvidíme, zda vydrží vedení města nátlak části
veřejnosti, zejména motoristů, na opětovné
zprůjezdnění náměstí směrem z Revoluční
ulice nebo snahy o zajištění parkování automobilů na náměstí. Uvidíme.
Osobní zkušenost: Soukenným
náměstím a jeho podobou jsem se zabýval
již kolem roku 1992, v době studia na Sta-
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vební fakultě ČVUT. V posledním ročníku
jsem ve firmě Valbek s. r. o. spolupracoval na
dopravní části projektu revitalizace dolního
centra. Zkušenými projektanty a zadavatelem nebylo zdaleka akceptováno vše,
co jsem v té době navrhl. Přesto jsem měl
radost, že se mi podařilo prosadit některé,
v té době v Čechách ještě neznámé, úpravy
ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Jednou
z těch realizovaných byla zvýšená plocha
křižovatky ulic Revoluční a Pražské před
domem Baťa, která v místě křížení pěší zóny
s motorovou dopravou zajišťuje minimálně 20 let dopravní zklidnění a chrání před
nehodami zejména chodce. Dodnes pěším
také jistě dobře slouží „vysazená chodníková plocha“ mezi ulicí Moskevská a terminálem Fügnerova, která usnadňuje přecházení
a celkově zpřehledňuje tuto dříve rozlehlou
a proto nebezpečnou křižovatku.
Na dnešní podobě náměstí jsem se
nepodílel, mám k němu dost výhrad. Při
snaze o zajištění alespoň drobných úprav
jsem narazil na nemožnost změnit před realizací již vysoutěžený projekt. Proto jsem byl
rád, že nám byl na komisi dopravy alespoň
předložen projekt, který navazoval na řešení
náměstí a obsahoval otáčení vozidel v uzavřené Revoluční ulici před prodejnou Baťa.
Na komisi dopravy bylo radě města
doporučeno nerealizovat tuto z pohledu
pěších nebezpečnou točnu ale uzavřít Revoluční ulici již v křižovatce s Moskevskou.
Rada respektovala doporučení komise
a rozhodla o tomto řešení. Věřím, že se na
náměstí na jaře navíc objeví kromě nové
zeleně a jiných prvků ještě stojany na kola
a v Revoluční také několik stromů, které
zpříjemní občanům pobyt v centu města.
Jiří Rutkovský, Ladislav Dzan, USZ

Vyjádření vedení města k revitalizaci
soukenného náměstí najdete na další straně!

Snad nezůstane v této podobě
Současná podoba Soukenného náměstí
je z převážné většiny dílem předchozích
politických reprezentací. Neměli jsme
žádnou možnost tento projekt ovlivnit.
Bylo-li přáním bývalého vedení města
udělat ze Soukenného náměstí prostor
pro každodenní setkávání a občasné
shromažďování většího počtu občanů, lze
jeho současnou podobu pochopit. Teprve
budoucnost ukáže, jestli občané budou
tento prostor preferovat před náměstím
E. Beneše.
Co bychom současné podobě náměstí vytkli, je skutečnost, že z finančních
důvodů nedošlo na realizaci plánované
dominanty náměstí v podobě uměleckého prvku, ani k realizaci záměru využít
část náměstí pro farmářské trhy, které se
v mezičase usadily jinde.
Lásku architekta k velkému počtu laviček
lze pochopit jen se zjištěním, že jeho firma
byla zároveň jejich dodavatelem. Díky velkému počtu laviček však ztrácí odpočinkový
prostor náměstí potřebnou intimitu.
Smutné je také to, že se nepodařilo
z náměstí odstranit ohyzdný stánek
s trafikou. Bylo nutné zachovat prostory
stávajících toalet pod náměstím? Jsme
názoru, že v dnešní době tyto toalety i při
jejich rekonstrukci bez rozšíření původních
prostor nevyhovují jak z hlediska hygieny,

dispozic, tak i možností bezbariérového
přístupu. Investor si navíc nadělil do vínku
budoucí starosti s údržbou nevzhledných
makrolonových vstupů.
V souvislosti s přeměnou náměstí však
náš klub nejvíce kritizuje uzavření průjezdu
Revoluční ulicí, což vede k jejímu vylidnění. Bohužel jsme i přes petici občanů
byli v radě města přehlasováni. Uzavření
ulice nejenže poškozuje místní podnikatele, kterým krátí tržby, ale rovněž zhoršuje
dopravní situaci v této oblasti, jelikož se
dopravní zácpy tvoří už od Šaldova náměstí až k parkovacímu domu obchodního
centra Fórum. Ulevit této těžké dopravní
situaci bylo dříve možné právě odbočením
do Revoluční.
Preferujeme proto obnovení průjezdu
Revoluční ulicí s možností uzavření ulice
v případě shromáždění konaných na Soukenném náměstí. Budování cyklostezek
v centru města formou pevné uliční čáry
v závislosti na líci fasád původních objektů
mnoho radosti neudělá jak mezi podnikateli
provozující své podniky v již beztak vymírajícím centru Liberce, tak i mezi starousedlíky
(stálé experimenty s režimy dopravy formou
pokus-omyl), tak v konečné fázi všem občanům kvůli zbytečnému prodražování stavby
vzhledem k chatrným financím města jako
pozůstatku dřívějších vlád.
 Ing. Mgr. Petr Černý, Ing. Milan Šulc

Zastupitelský klub ČSSD
Soukenné náměstí v Liberci získalo
moderní podobu a významně oživilo dolní
centrum města. Revitalizace náměstí, kterou
se městu podařilo dokončit s dvouměsíčním
předstihem, však provázelo mnoho úskalí
a nepravd, které zmiňuje opozice. Kritika
se snesla i z řad široké veřejnosti, proto
bychom rádi uvedli na pravou míru skutečnosti, které stavbu provázely.
Současná podoba náměstí
Výběrové řízení na stavbu připravilo
vedení města v minulém volebním období,
už v roce 2010 a vítěz soutěže vyšel z tohoto
výběrového řízení ještě za vládnutí tehdejší koalice. Povolební primátor Jan Korytář
nejprve uznal vítěznou firmu, vzápětí ale
odmítl podepsat smlouvu o realizaci díla.
Firma se odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a město muselo zaplatit
pokutu 100 tisíc korun a dalších 30 tisíc
korun za náklady správního řízení. Současně ÚHOS vydal příkaz, že Statutární město
Liberec musí dokončit s vítězem výběrového
řízení zakázku. Nemělo tedy jinou možnost,
než projekt realizovat.
Rozpočet stavby
Aby město příliš nezatížilo naráz svůj
rozpočet, dohodlo se s vítěznou společností
na dodavatelském úvěru a rozdělilo platbu
do dvou let. Za účelem ušetření financí
byly vypuštěny některé doprovodné prvky.

Rozpočet stavby předem nikdo, ani opozice,
nenapadl. Dosud nebyl předložen důkaz
o tom, že by byla zakázka předražená, jak
zmiňuje právě opozice.
Lavičky
Možná někomu přijde, že počet laviček je příliš vysoký. My ale ze zkušeností
s plochami na Benešově náměstí a u Plazy
víme, že od jara do podzimu bývají lavičky
plné. Navíc, na Soukenném náměstí je větší
tok lidí. Na jaře plánujeme na zmiňovaném náměstí zapojit bezdrátové připojení
Wi-Fi, občané tu budou moci surfovat po
internetu zdarma. Předpokládáme, že tuto
službu bude využívat řada lidí, takže lavičky
nezůstanou za příznivého počasí prázdné.
Naším cílem bylo proměnit náměstí nejen
v klidovou zónu uprostřed centra města,
ale i plochu určenou k setkávání, kde se
budou konat kulturní, hudební a společenské akce. Jsme přesvědčení, že i při těchto
příležitostech najdou lavičky své uplatnění.
Publikum nebude muset postávat a posezení jim kulturní zážitek bezesporu zpříjemní.
Z našeho pohledu je náměstí celkově
přívětivější k lidem, působí více jako park
s uličkami; přibyly záhony a odpadkové
koše. Pevně věříme, že současná podoba
náměstí bude veřejností přijata a stane se
tak oblíbeným místem k odpočinku.
Za Klub zastupitelů ČSSD Lukáš Martin
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Odpovědi na dotazy čtenářů

Otvírací doba Městského
informačního centra Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1

Vážení čtenáři, na vaše dotazy, které jste zaslali do Zpravodaje, postupně odpovídáme.
Dotazy posílejte na uvedenou e-mailovou adresu. E-mail: zpravodaj@magistrat.liberec.cz
od textilany na sídliště
Můj dotaz se týká Příbramských
schodů, tedy zkratky vedoucí nad Textilanou na Broumovské sídliště. V období
zimních měsíců se promění v jednu
velkou klouzačku. Je toto schodiště ve
správě města a plánuje se jeho údržba?
A dlouhodobě i revitalizace Příbramských schodů (jejich úprava, opravení
zábradlí, nové osvětlení)? Samozřejmě,
opět chápu, že přednost mají stavby
a úpravy v centru a lidem tak více na
očích, nicméně si myslím, že i sem by se
mohly nějaké peníze investovat, protože je tato cesta poměrně frekventovaná.
Plánuje se vybudování nějaké cesty
pro pěší vedoucí od tramvajové zastávky Textilana k nové zástavbě na kopci
(Hedvábná a Kašmírová ulice)?
Po rekonstrukci tramvajové tratě
těsně před zastávkou U Lomu je nově
vytvořená slepá odbočka směrem
k našemu sídlišti. Plánuje se v brzké době
vybudování silnice ústící do Hedvábné
ulice?
Sabina Roubičková, Liberec

prospěšné společnosti Komunitní
práce Liberec, která zajistí úklid
prostřednictvím pracovníků veřejně
prospěšných prací. V současné době
se neplánuje revitalizace schodů
a budou prováděny pouze opravy
v rámci běžné údržby.
V rámci řízení k povolení tramvaje
propojka k nové zástavbě nebyla.
Jde o soukromé pozemky, které bylo
možné zabrat jen nejnutnější stavbou
tramvajové tratě a chodníku k Jablonecké (náhrada za zastávku). Řešení
dispozice komunikací na ostatních
pozemcích je plně v rukách vlastníka
a jeho záměru zástavby.
V případě slepé odbočky se jedná
o připojení pozemků po bývalé Textilaně. Připojení bylo součástí dohody
Příbramské schody nejsou zahrnu- o převodu pozemků pro tramvajoty v plánu zimní údržby a není na nich vou trať. Komunikační propojení
prováděna pravidelná zimní údržba. bude záviset na dispozici zástavby
Ve snaze vyhovět žádosti a zvýšit a záměrech budoucího investora.
schůdnost jsme úklid sněhu z těchto

schodů (bez posypu) zadali obecně
 Odbor správy veřejného majetku

Po–Pá
So
Ne

8.00–17.00
9.00–12.00
zavřeno

Prodej vstupenek

Zajišťujeme prodej vstupenek
přes prodejní sítě:
- Ticketpro
- Ticketportal
- Tickestream
- Ticketart
- Eventim
- Evstupenka

Památky Liberecké kraje

Novinkou v prodeji je kniha
Památky Libereckého hraje
2010–2011, kterou vydal Národní památkový ústav (Liberec).
V městském informačním centru
je kniha k dostání za 148 Kč.
Samozřejmostí je u nás platba
kreditní kartou při nákupu
nad 100 Kč.

info

Revitalizace Soukenného náměstí

Fakta o veřejné zakázce na rekonstrukci Soukenného náměstí
Vedení Statutárního města Liberec
Reakce vedení SML na zastupitelskou diskuzi v rubrice Ring na předcházejících dvou stranách.
Rekonstruovat Soukenné náměstí se
rozhodlo vedení města Liberec, zvolené
na období 2006–2010. Na rekonstrukci náměstí byl městu poskytnut dar
od společnosti Multi Veste Czech Republic 9, s. r. o (sousední objekt OC Forum) ve
výši 3 mil. Kč. Město zajistilo projektovou
dokumentaci a v zadávacím řízení byl
vybírán dodavatel stavby.
V průběhu zhodnocení nabídek vznikl
problém s uchazečem, který sice nabídl
nejnižší cenu, ale po vyzvání k vysvětlení
vybraných položek v rozpočtu zadavateli
sdělil, že nemůže garantovat cenu, kterou
nabídl. Jako důvod uvedl své pochybení
při ocenění některých položek rozpočtu.
Tento uchazeč nabídl cenu o cca 600 tis.
Kč nižší, než za jakou byl schopen stavbu
realizovat. Proto musel být, v souladu se
zákonem o veřejných zakázkách, z výběrového řízení vyloučen.

Pro realizaci stavby byla jako druhá
v pořadí zadavatelem vybrána firma Syner
s. r. o., která nabídla druhou nejnižší cenu.
Po komunálních volbách v roce 2010,
ve kterých se personálně zcela změnilo
vedení města, byla velká snaha nového
vedení nerealizovat rekonstrukci náměstí
dle původního projektu. Pro zrušení existovalo několik důvodů, tím největším byl
nedostatek finančních prostředků v rozpočtu města.
Nový primátor Jan Korytář připravil
podklady, v radě města následně prosadil
a 21.12. 2010 rozhodl o zrušení zadávacího řízení. Jako důvod však neuvedl příčiny,
které by dle zákona naplňovaly podmínku
ke zrušení zadávacího řízení, ale nedostatek finančních prostředků zadavatele
a snahu nového vedení města řešit rekonstrukci libereckých náměstí koncepčně
a koordinovaně. Přestože jsou tyto důvody
jistě pochopitelné, nelze na jejich základě dle zákona zrušit zadávací řízení na
veřejnou zakázku. Důvody hodné zřetele

dle zákona, které měl ale k dispozici, pan
Korytář neuvedl.
Vybraný uchazeč podal proti zrušení
zadávacího řízení zadavateli písemně
námitku, kterou však Jan Korytář, jako
statutární zástupce zadavatele, v rozporu se zákonem nevyřídil (§ 111 odst. 1
zákona). Do dne podání návrhu neobdržel
uchazeč písemné rozhodnutí zadavatele
o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv
a z jakých důvodů. Proto podal vybraný
uchazeč stížnost na Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS). Úřad pře-

zkoumal rozhodnutí pana Korytáře a rozhodl o tom, že při zrušení veřejné zakázky
na rekonstrukci Soukenného náměstí se
zadavatel, tedy město Liberec, dopustil
několika správních deliktů dle zákona
a uložil městu Liberec za spáchání těchto
deliktů uhradit pokutu ve výši 100 tis. Kč.
Pokuta byla navýšena o úhradu nákladů
správního řízení ve výši 30 tis. Kč. Úřad
také rozhodl „o zrušení úkonu zrušení
zadávacího řízení“.
Pokud si tedy zastupitelé Jaromír Baxa
a Jan Korytář ze ZpL na něco veřejně
stěžují, měli by si především stěžovat na
sebe navzájem, na svůj amatérský přístup.
Případně na sebe mohou i hlasitě pískat.
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání
úkonů zadavatele ve veřejné zakázce
„Revitalizace Soukenného náměstí –
realizace“ – zrušení dne 7. 1. 2011 je
k dispozici na www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9088.
html.
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Pečující osoby se sešly v Lidových sadech
Pěstouni a poručníci se na konci ledna setkali v Lidových sadech. Setkání pečujících osob připravilo oddělení sociálně-právní ochrany
dětí odboru sociální péče libereckého magistrátu.
Šárka Kloučková
Hlavní část setkání byla o novinkách v zákonech a změnách platných od začátku letošního roku.
Především jde o změny vyplývající
z novely zákona o sociálně-právní
ochraně dětí. Přítomní byli podrobně seznámeni s právy a povinnostmi
pečujících osob při výkonu pěstounské péče upravenými novelou, dále
s úpravou uzavírání dohod o výkonu
pěstounské péče a s novou právní
úpravou dávek pěstounské péče.
Pěstounům a poručníkům byly
podány informace o subjektech,
se kterými mohou uzavřít dohodu
o výkonu pěstounské péče, a pracovníci magistrátu upozornili na lhůtu,
do kdy je dohodu třeba uzavřít, a co
následuje, pokud dohodu neuzavřou.
Setkání se účastnily jako hosté také
pracovnice Krajského úřadu Libereckého kraje, které se zabývají sociálně-právní ochranou dětí, a pracovnice
krajské pobočky Úřadu práce v Liberci,
která rozhoduje o dávkách pěstounské péče a vyplácí je.

Děti si během setkání v Lidových sadech užily prohlídku liberecké zoo.

Foto archiv SML

Pečujícím osobám byla představena společnost Assistentia o.p.s, která
má krajským úřadem vydáno pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Její zástupci pečujícím
osobám prezentovali nabídku svých

Asociace nestátních neziskových
organizací Libereckého kraje

pořádá

od 1.2. do 15.3. 2013
výstavu

Neziskový sektor
a aktivní občané v něm
v rámci
kampaně:

služeb nejen v souvislosti s uzavíráním dohod, ale zejména s realizací
práv a povinností pečujících osob
plynoucích z uzavřených dohod.
Zároveň byli pečující upozorněni
na skutečnost, že krajský úřad vydal
pověření také společnosti Centrum
pro rodinu Náruč o.p. Turnov, a že
žádosti dalších subjektů o vydání
pověření jsou v řízení.
V závěru setkání byly pečujícím
osobám zúčastněnými pracovníky
jednotlivých úřadů zodpovězeny
jejich dotazy týkající se zejména uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče

a odměny pěstouna. Přítomným byl
také předán informační dopis a letáky.
Pozváni byli všichni pěstouni
a poručníci, kteří pečují osobně o dítě
svěřené jim rozhodnutím soudu do
péče. Společné akce se zúčastnilo 58
pečujících osob a 29 jim svěřených
dětí, což byla téměř většina pozvaných. Děti, pro které byl připraven
samostatný program, za doprovodu
pracovnic oddělení sociálně-právní
ochrany dětí navštívily Zoologickou
zahradu Liberec.
Setkání organizoval Magistrát
města Liberec, odbor sociální péče,
oddělení sociálně-právní ochrany dětí,
které je příslušným orgánem sociálně-právní ochrany ke sledování vývoje
dětí svěřených do péče jiných fyzických osob než rodičů. Akce se mohla
uskutečnit díky poskytnutí finančního
daru firmou DENSO MANUFACTURING CZECH, s. r. o. Společnosti tímto
děkujeme za poskytnutí daru ve výši
deset tisíc korun, neboť díky němu
mohly být pečující osoby včas, osobně
a kvalifikovaně seznámeny se změnami, které se jich bytostně dotýkají.
Poděkování patří také vedení ZOO
Liberec, které při návštěvě poskytlo
zúčastněným dětem výraznou slevu
na vstupném.

Statutární město Liberec vyhlašuje

výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančních prostředků

na podporu recyklace odpadů

z rozpočtu Statutárního města Liberce
O dotace mohou požádat fyzické a právnické osoby, nestátní organizace, spolek,
sdružení (dále jen žadatelé) nepodnikající v oblasti odpadového hospodářství na
podporu veřejně prospěšných aktivit, týkajících se recyklace odpadů v Liberci,
s prokazatelným přínosem pro rozvoj ekologického smýšlení obyvatel města
Liberce.
Žadatel předloží žádost o finanční dotaci na předepsaném tiskopise žádosti
do 20. 3. 2013.

vernisáž proběhne:

1. 2. 2013

od 15:00 hodin
výstava bude
ukončena dernierou:

15. 3. 2013

od 15:00 hodin

výstava probíhá v Krajské knihovně v Liberci

Vyplněný formulář předá žadatel osobně na podatelnu magistrátu nebo zašle
poštou na adresu: Statutární město Liberec, Odbor správy veřejného majetku,
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec.
Informace:
ww.liberec.cz nebo na tel. 485 243 456, 485 243 452.

Reklama, která v Liberci funguje
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kontakt / sociální služby



Klub Elán

Program klubu seniorů

Klub se schází pravidelně každé úterý v prostorách Kontaktu.
zúčastňujeme se různých akcí
Kontaktu a jiných klubů, které organizují zájezdy a rekondiční pobyty
(např. pobyt v lázních Poděbrady
a Velkém Mederu). Rádi poznáváme
okolí Liberce s panem Kucem při jeho
vycházkách.
Při schůzkách si vyprávíme různé
zážitky a vesele vzpomínáme, také
probíráme, co jsme zažili za poslední
týden.

Klub organizuje vždy v pondělní
dopoledne trénování v šipkách. Každé
čtvrtletí potom soutěžíme o ceny
a jednou za rok se vyhlašuje šipkový
král roku. Abychom byli ještě aktivnější, uvažujeme o relaxačním cvičení,
které již probíhá v našem Kontaktu.
Rádi v klubu uvítáme nové členy, kteří
nás zároveň třeba obohatí svými nápady
a pomůžou rozšířit činnost.



Členové klubu Elán

Pomoc v nouzi

Nikdo z nás neví, kdy se ocitne v situaci, že se nebude moci
postarat sám o sebe.
Ne vždy je řešení snadné a tehdy vám může pomoci odlehčovací služba Pomněnka, stejně jako nám.
V loňském roce jsme se dostali do složité situace, kdy můj otec prodělal těžký
infarkt s mnoha komplikacemi. Rázem se ze samostatného, svěžího muže stal
člověk, který je plně závislý na pomoci druhých. Po několika měsících pobytu
v nemocnicích jsme stáli před rozhodnutím jak nejlépe vyřešit potřebnou péči.
V tento okamžik nám velice pomohlo umístění otce do odlehčovací služby
Pomněnka, která je součástí příspěvkové organizace města Liberce – Centra
zdravotní a sociální péče.
Již po několika týdnech se otci vrátila chuť do života, a to díky velice lidskému
přístupu a vzorné péči všech sestřiček a pečovatelek. Velký dík patří i rehabilitační
sestřičce, která dokázala postavit otce na vlastní nohy.
Přeji všem, kteří budou řešit obdobné životní situace, aby se setkali s takovým
pochopením a profesionálním přístupem jako my v Pomněnce.
Valáškovi

Komunitní středisko Kontakt Liberec
Kompletní program na www.ksk-liberec.cz/seniori

Mikoláš Aleš
18. 2. / 15.00 Český malíř, kreslíř a ilustrátor
Beseda s Annou Sadílkovou
19. 2./ 14.00

Hudební odpoledne s M.
Hadravou a J. Klímou

Giacomo Puccini – Gianni
22. 2. / 10.00 Schicchi. Povídání o opeře
s Ninou Vaňkovou
Loutky hledají talent
26. 2./ 16.00 Divadelní představení talentové soutěže s loutkami
5. 3./ 14.00

Hudební odpoledne s M.
Hadravou a J. Klímou

Týden uvědomění si mozku
12. 3./ 14.00 Ukázková hodina trénování
paměti s Dagmar Hajflerovou
Cestománie aneb prstem po

Cen. klub sen.
3. patro
Cen. klub sen.
3. patro
Bílá a zelená kl. ,
5. patro
Naivní divadlo
Cen. klub sen.
3. patro
Cen. klub sen.
3. patro

13. 3. / 14.00 mapě

Cen. klub sen.
3. patro

28. 2., 14. 3.
Trénink v Kuželně
10.00–13.00

Tipsport aréna

Zanzibar s Michaelem Dufkem

Klub šikovných rukou – liché pondělí od 10.30 ve 3. patře v Palachově ulici.
Herní odpoledne – stolní hry každý čtvrtek od 13.30. Lehké relaxační cvičení
– každý pátek od 8.30, 9.30 a 10.30 v suterénu – v sále KSK. Cvičení pro seniory
v rytmu hudby – každý pátek od 13.30 v suterénu v sále KSK. Trénování paměti
– každé pondělí od 10.00. Počítačové kurzy – pondělí a úterý,16.00 nebo18.00.

Komunitní středisko Kontakt Liberec, Palachova 504/7,
460 01 Liberec 1. Tel.: 485 244 992.

Pro seniory a zdravotně postižené Strom přání
Vzhledem k velké poptávce po pobytových odlehčovacích službách připravuje Centrum
zdravotní a sociální péče Liberec p. o. otevření nových prostor pobytového zařízení „Růžovka 2“.
Lenka Škodová
Služba je poskytována rodinám, které pečují o svého blízkého.
V současné době je kapacita odlehčovací služby deset lůžek. Díky dobré
spolupráci s naším zřizovatelem bude
pro občany tato služba rozšířena.
V nově zřízených prostorách na Burianově 696 v Liberci budou nabízena
další tři pobytová odlehčovací lůžka.
Slavnostní zahájení provozu nového
zařízení za účasti primátorky Liberce
Martiny Rosenbergerové se předpokládá 1. dubna.
Každé pobytové zařízení odlehčovací služby je vybaveno kuchyňkou,
elektronicky polohovací postelí,
koupelnou, televizí a rádiem. Klienti mají možnost se během svého
pobytu účastnit programů pořádaných v klubech seniorů, které jsou
součástí DPS. Klienti mohou využívat
terasy a zahrady jednotlivých domů

s pečovatelskou službou, ve kterých
se jednotlivá pobytová zařízení
nachází.
Ve všech zařízeních je respektován
denní režim seniora dle jeho zvyků
a potřeb. Odborná péče je zajištěna
po celou dobu pobytu, tj. 24 hod
denně. Tuto službu je možné využít
např. i před umístěním do domova
pro seniory, kdy rodina již není schopna se o svého blízkého postarat nebo
po propuštění z ústavní péče nebo si
rodina potřebuje jednoduše odpočinout a načerpat další síly.
Profesionální tým je složen
z fyzioterapeuta, všeobecné sestry,
sociálního pracovníka a kvalifikovaných pečovatelek. Ti všichni mohou
pomoci vašemu blízkému s činnostmi, které už on sám nezvládne.
Pomohou mu s podáním jídla, se
sebeobsluhou, zajistí stravu i hygie-

nu. Pokud potřebuje klient zdravotní
péči, např. po propuštění z ústavní
léčby, je možné zajistit zdravotní
péči formou domácí péče a rehabilitace.
Pro informace o volných místech
a podrobnostech o poskytovaných
službách je možné kontaktovat
vedoucí jednotlivých okrsků, případně ředitelství organizace:
Fialka
Borový vrch 1031, Liberec 14 (okrsek
Borový vrch), tel.: 485 123 666
Růžovka
Burianova 969, Liberec 6, (okrsek Burianova), tel.: 485 133 243
Pomněnka
Krejčího 1172/3, Liberec 6
(okrsek Krejčího), tel.: 480 990 122
Ředitelství
Krejčího 1172/3, Liberec 6, (okrsek
Krejčího) tel.: 482 323 325

Více než 320 dětí i dospělých
si na Strom přání na konci minulého roku v atriu liberecké radnice
pověsilo lístky s označením toho,
co by rádi dostali pod stromeček.
Necelé třicítce z nich město jejich
přání splnilo 6. února.
Dárečky předával v obřadní síni
náměstek primátorky pro školství
a kulturu Kamil Jan Svoboda. Kromě
plyšových hraček se na radnici děti
radovaly také ze stavebnic nebo
panenek. Jedna dívenka si v kleci
odnášela živého křečka, další holčička vláčela v krabici, téměř tak velké
jako je ona sama, kytaru.
Dárky koupilo město i třeba
mateřské škole v Ostašově. Přání
splní také žákům školy ve Vratislavicích, kteří si napsali o noční
prohlídku radnice.
Strom přání zdobili děti i dospělí
lístky už posedmé. Na nádvoří radnice bude letos znovu.

divadlo / inzerce

Divadelní předplatné
k jubilejní 130. sezoně
Divadelní předplatné, které na rok 2013 nabízí Divadlo F. X.
Šaldy, je zcela mimořádné. A to nejen proto, že jde o jubilejní
130. sezonu, ale především proto, že k tomuto kulatému
výročí chystají soubory zcela ojedinělé inscenace.
Redakce

únor 2013
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Váš 30 Kč poplatek za recept Vám vyrovnáme 30 Kč poukázkou.
Poukázka je uplatnitelná na veškerou nabídku zboží kromě léčiv předepsaných lékařem.
Více informací získáte v Lékárně Vital nebo na www.lekarnavital.cz

Liberec 4, OC Delta, Fügnerova 667/7
Jablonec n. Nisou, OC Rýnovka, Želivského 5050

Činohra i balet nabídnou světo- na projekt dotaci, grant nebo sponvou premiéru původních děl, které zorské zajištění.
vznikají přímo pro Liberec a dokonce
Uvedení Kateřiny z Redernu se
čerpají námět právě z historie našeho proto přesouvá a premiéra se bude
konat 19. prosince 2014, na závěr
města.
Činohra věnuje inscenaci muži, roku české hudby. Místo plánované
po němž je naše divadlo pojmeno- inscenace připravuje operní soubor
váno. Šéf činohry Michal Lang, který premiéru skvostu české opery – novou
se v Liberci hned po svém nástupu inscenaci Rusalky Antonína Dvořáka.
dobře zapsal např. Zkrocením zlé Divadlo nabídne v rámci předplatnéženy, píše hru věnovanou F. X. Šaldovi, ho celkem šestnáct premiér, přičemž
v níž se o této osobnosti dozvíte i věci, diváci si mohou vybrat z celkem 16
které běžně v učebnicích nejsou. předplatitelských skupin.
Baletní soubor připravuje projekt
věnovaný malíři Gustavu Klimtovi.
Právě jemu totiž historická budova
Šaldova divadla vděčí za tolik obdivovanou malovanou oponu.
Nejambicióznější projekt chystal operní
soubor. Které regionální divadlo se může
pochlubit uvedením nové původní opery?
Právě tou měla být Kateřina z Redernu,
opera napsaná na motivy života frýdlantské a liberecké hraběnky, jejíž život skrývá
mnohá tajemství.
Tuto operu píše právě pro Liberec
přední česká skladatelka Sylvie Bodorová na libreto ředitele DFXŠ MgA. Martina
Otavy. Je to zcela ojedinělé, že vzniká
takové dílo pro regionální divadlo, navíc
dílo, které je inspirováno historií našeho
kraje. Se vznikem takovéto mimořádné
opery jsou však logicky spojeny náklady,
které přesahují rámec běžné operní inscenace nežijícího autora a bohužel ministerstvo ani sponzoři v tomto roce finančně na
tento projekt nepřispěli.
Aby ředitel finančně neohrozil vyrovnanost rozpočtu DFXŠ, rozhodl, že premiéru
o rok odloží a bude se dále snažit získat

poradna v Liberci
Palachova 504/7, Liberec 1
(Šaldovo nám., budova bývalé Lidušky)

· pomoc obětem trestných činů ·
pondělí 17 – 19 hodin BEZ OBJEDNÁNÍ
čtvrtek po předchozím objednání (telefonicky, e-mailem)
tel.: 485 150 707, www.bkb.cz, e-mail: bkb.liberec@bkb.cz
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Sportovkyní roku Zita Frydrychová
Skokanka na trampolínách Zita Frydrychová zvítězila v anketě Nejúspěšnější sportovec
Liberecka roku 2012. Vyhlášení okresní sportovní ankety se konalo v pondělí 28. ledna
v Kongresovém centru Babylon v Liberci.
Jan Král
Kromě špičkových sportovců
jednotlivých regionů, mezi nimiž
nechybí olympionici, mistři světa,
mistři Evropy a republiky, se akce
zúčastnili také přední sportovci současnosti i minulosti a řada dalších
významných hostů. Ceny nejlepším
předávali také náměstci liberecké
primátorky Jiří Šolc a Jiří Rutkovský.
V roli moderátora večera se poprvé
představil dlouholetý sportovní
komentátor Štěpán Škorpil.
Kromě nejlepších sportovců
okresu, handicapovaných sportovců,
trenérů a veteránů byl v Liberci také
uveden do Síně slávy Jan Bachtík
(Slavie Liberec), dlouholetý trenér
hokeje a funkcionář. Titulem zasloužilý veterán nad 60 let byl oceněn
sáňkař František Halíř (Dukla Liberec), dvojnásobný mistr světa, šestinásobný vítěz světového poháru
veteránů.
Krajské finále Sportovce roku
2012 Libereckého kraje se uskuteční 28. března v Divadle F. X.
Šaldy v Liberci od 19.00 hodin.
Pořadateli ankety jsou okresní organizace ČSTV, Deníky, Krajské sdružení
ČSTV LK, Agentura ČOK-CZ, Liberecký kraj a města, kde se výsledky
ankety vyhlašují.

Handicapovaní: Suchánek Jiří
(SKST Liberec), stolní tenis. Účastník
Paralympiády Londýn 2012, mistr ČR
2012.
Handicapovaní – družstva: Tauš
René – Suchánek Jiří (SKST Liberec).
Stolní tenis – vozíčkáři.
Trenér – amatér: Patrman Miroslav (Trampolíny Liberec). Po 13
letech dovedl Zitu Frydrychovou na
OH Londýn 2012.
Trenér – profesionál: Šilhavý
Jaroslav (FC Slovan Liberec). Mistr
fotbalové Gambrinus ligy 2011/12.
Účastník Předkola Ligy mistrů
a Evropské ligy.

Veteráni nad 60 let: Halíř František
(Dukla Liberec), saně. Dvojnásobný
mistr světa, šestinásobný vítěz světového poháru (v jedničkách), čtyřikrát
vítěz SP ve dvojkách.
Síň slávy: Bachtík Jan (Slavie Liberec). Dlouholetý funkcionář.
Netradiční sportovní výkon:
Pilařová Ivana. Běžkyně po všech
kontinentech.
Hvězda Deníku: Markušová Aneta
(Slavia TU Liberec), karate. Členka
reprezentace a bronzová na akademickém mistrovství světa.

www.lb-sto.cz

Vítězové ankety
Dospělí – jednotlivci: Frydrychová Zita (Trampolíny Liberec). Účastnice OH 2012.
Dospělí – družstva: FC Slovan
Liberec (fotbal). Mistr ligy 2012,
účastník předkola Ligy mistrů
a Evropské ligy.
Mládež – jednotlivci: Klemm
Romuald (Lokomotiva Liberec),
šerm. 1. na MČR v kategorii kadeti, 1.
na MČR v kategorii junioři, účastník
ME. Vítěz všech kadetských soutěží
v ČR.
Mládež – družstva: HC Bílí Tygři
Liberec. Starší dorostenci vybojovali
v extralize 3. místo.

VÁŽENÍ OBČANÉ, ZVEME VÁS NA

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC
čtvrtek 28. února od 15 hodin

zasedací místnost č. 11 v historické budově radnice

Úspěch karate
Po vyčerpávajícím turnajovém dni přivezli v polovině
ledna z německého Senftenbergu členové oddílu Karate Slavia
TU Liberec neuvěřitelných osm
medailí – čtyři stříbrné a čtyři
bronzové.
Martin Hájek, Voloďa Vaynahyi
a František Chudoba vybojovali
třetí místa. Tereza Hájková a Viki
Taušová dosáhly na stříbro, stejně
jako Filip Dittrich. Michaela Kopalová na svých prvních závodech
skončila třetí. Poslední medaili
přidal Jan Zrnovský, který po
dvou vyhraných kolech podlehl
ve finále soupeři a skončil na
druhém místě.
„Někteří závodníci mě velmi
překvapili a to jejich nečekanými
výkony při zápasech a konečných výsledcích. Bude ale třeba
více zapracovat na bojovnosti
a odhodlání našich karatistů,
jinak do budoucna nebude naše
elita plně stačit na již dnes dobré
závodníky, kteří jdou vpřed.
Na turnajích v zahraničí musejí
závodníci chtít prodat techniku
stůj co stůj, a ukázat něco víc než
domácí,“ dodává trenér Martin
Rethy.

Uzávěrka příštího čísla
Libereckého zpravodaje
je 1. března
LIBERECKỲ
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distribuce zpravodaje
Distribuci Libereckého zpravodaje do každé rodiny v Liberci zajišťuje
od 1. ledna 2002 Česká pošta, s. p. Pokud
Zpravodaj neobdržíte do své schránky,
obracejte se, prosíme, přímo na Českou
poštu, tel.: 485 246 431. Do vyčerpání
zásob je Zpravodaj k dispozici v recepci
hlavní budovy radnice, Nového magistrátu a v Městském informačním centru.

